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Colofon:
Samenstelling André Van De Sompel
Illustratie 1 (voorblad). Een deel van de werkgroep die zal instaan voor de
organisatie van het oldtimergebeuren tgv Molekenskermis 2013.
Foto Elke Broeckaert.
v.u.: Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, p.a. Kruisenstraat 70, 9270 Kalken
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Editoriaal.
We kijken uit naar de activiteiten tijdens het vijfentwintigste werkjaar
op rij van onze werkgroep. Het zal een werkjaar worden met
aanpassingen op het vlak van programmatie en van werkgroep. We
bedanken hierbij Rina Pypaert van harte voor haar jarenlange gedreven
inzet als actief werkgroeplid van onze vereniging. We gaan ondertussen
ook actief op zoek naar nieuwe werkgroepleden. Wie interesse heeft,
kan alvast contact opnemen.
Ondertussen werd op het Sint-Pieterspleintje de kerstboom geplant,
versierd en verlicht. Hij zal licht in de duisternis brengen.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan twee ondertussen
traditionele eindejaarsactiviteiten: de KWB-kerststallentocht en onze
negentiende nieuwjaarswens in gelegenheidscafé Den IJSBEER.
Laat u niet pramen en kom even naar het Sint-Pieterspleintje voor een
hapje, een drankje en een nieuwjaarsgedachte. Je kan er tevens een
prachtige prijs winnen.

Aan iedereen Zalig Kerstfeest
en voorspoedig Nieuwjaar
toegewenst!!!
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Planning activiteiten feestjaar 2013.

2013 - 25 jaar
Stichting
Sint-Pietersfeest
Kalken
http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu

1. Nieuwjaarswens in openlucht, 1 januari 2013.
De nieuwjaarswens, die openstaat voor iedereen, vindt naar jaarlijkse
gewoonte plaats in het gelegenheidscafé Den IJsbeer op het
braakliggend terrein van de Koffiestraat 81a.
2. Molekenskermis, weekend 20-21 april 2013.
We koppelen aan Molekenskermis 2013 de officiële viering van 25 jaar
Stichting Sint-Pietersfeest Kalken. Hoe dat exact in zijn werk zal gaan, is
nog niet helemaal duidelijk. Een viering zonder aandacht voor de
Kruisenmolen lijkt onwaarschijnlijk.
Wat wel duidelijk is, zijn de activiteiten op zondag 21 april 2013. De
vertrouwde activiteiten van de oldtimershow voor auto’s, moto’s en
fietsen en de oldtimerbrommerrit zullen afgesloten worden met het
optreden van de covergroep The Fuel Kings om 17 uur.
We doen in 2013 ook mee aan de Erfgoeddag. Dat zal gebeuren met een
tentoonstelling rond de geschiedenis van de telefoon.
Uiteraard zullen er kermisattracties zijn en wordt er gezorgd voor hapjes
en drankjes.
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Illustratie 2. Enkele van de ongeveer 150 tentoongestelde brommers vóór
de start van de zesde oldtimerbrommerrit tgv Molekenskermis 2012.
Foto Annelies De Wilde.
3. Sint-Pietersfeest, 29 en 30 juni 2013.
Omwille van de vijfentwintigste editie van het Sint-Pietersfeest “nieuwe
stijl”, wijken we op zaterdagavond af van het stramien van de organisatie
van een thema-avond.
We opteerden voor de organisatie van een verlichte feestavondmarkt die
ook openstaat voor alle plaatselijke verenigingen en handelszaken.
Er wordt uiteraard gezorgd voor muziek. Ook hier wijken we af van de tot
nu toe gevoerde politiek. Vlaamse charmezanger Jo Vally zal met een
spetterend optreden een extra feestaccent leggen. Na dat optreden volgt
een dansavond.
De activiteiten op zondag zullen geheel in de lijn van de vorige edities
van het Sint-Pietersfeest liggen: de motorenontmoetingsdag, een
eetfestijn, optredens en een activiteit voor de kinderen.
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Illustratie 3. Jo Vally.
Bron: www.jo-vally.be
4. Medewerking aan Fortunekermis, 19-21 oktober 2013.
Onze bijdrage tot Fortunekermis beperkt zich zoals voorheen tot het
voorzien en opstellen van gemeentelijk feestmateriaal, de opstelling van
een document- en fototentoonstelling en het in goede banen leiden van de
jaarmarkt voor paarden op maandagvoormiddag.
5. De website.
We
doen
ons
best
om
onze
website
http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu zo goed mogelijk up to date te
houden. Niet alleen alle gegevens over de activiteiten kan men er op
vinden, maar ook een heleboel geschiedkundige informatie over het
Kalkense kermis- en openbare-feestleven.
6. Voor de organisatie van die activiteiten zijn we oneindig veel dank
verschuldigd aan tal van vrijwillige medewerkers, sponsors, het
gemeentebestuur en de gemeentewerklieden en de mensen van de
politiezone.
Wie wil meehelpen aan een of andere activiteit, kan gerust een seintje
geven: 0477/39.58.06 of sintpietersfeest@telenet.be.
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Brochure Met Vlag en Wimpel. Feest in Kalken, 2013.
Voor de negende editie van de brochure Met Vlag en Wimpel konden we
opnieuw rekenen op de inbreng van verenigingen – herbergiers de
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken, Feestcomité De Keille,
Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, herberg In den Bouw, herberg
Sportvriend, herberg Vriendenkring en de Floerentoeters, herberg ’t
Kapelleke, herberg De Schorpioen en Reuzencomité Kalken.
De persvoorstelling van de nieuwe brochure zal plaatshebben tijdens de
nieuwjaarswens op 1 januari 2013 in gelegenheidscafé Den IJsbeer.
Als centraal thema van de brochure en de jaarwerking wordt aandacht
besteed aan het fenomeen van kermis- en openbare-feestfoto’s. Bedoeling
is ter gelegenheid van de verschillende openbare activiteiten een beperkte
fototentoonstelling te voorzien.

Bezinning aan de kerststal in de Kruisenstraatkapel ter
gelegenheid van de KWB-kerstallentocht.
We zijn maar wat fier dat we konden meewerken aan de restauratie- en
instandhoudingswerken van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt
Ontvangen in de Kruisenstraat.
Marcel en Christiane werden trouwens door Heemkunde Vlaanderen vzw
op vrijdagavond 5 oktober 2012 in Sint-Gillis-Waas in de bloemetjes
gezet als dank voor hun inzet. Als bijkomende motivatie voor die hulde
werd verwezen naar hun voorbeeldfunctie voor zorgdragers van andere
kapellen. Inzet voor ons onroerend erfgoed, hoe onooglijk of verscheiden
ook, moet immers gestimuleerd en met erkentelijkheid beloond worden.
Christiane en Marcel, van harte bedankt!
Marcel Steendam en Christiane Crommelinck zorgen er inmiddels reeds
jarenlang voor dat de kapel tijdens de kerstperiode omgebouwd wordt tot
kerststal.
KWB-Kalken richt even traditiegetrouw op kerstdag een kerststallentocht
in Kalken in. Tijdens die tocht wordt halt gehouden bij de kerststallen in
Kalkendorp, in het OCMW-gebouw in de Kouterstraat, aan het kapelletje
in de Kruisenstraat, in de Bontinkstraat, op de wijk Hussevelde en
tenslotte in parochiezaal Breughel.
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We nodigen iedereen uit om op Kerstdag de bezinning aan de
kerststal in de Kruisenstraatkapel bij te wonen om 15.15 uur.

3119

Uitnodiging

Nieuwjaarswens
1 Januari 2013
in gelegenheidscafé Den IJsbeer
op braakliggend terrein
in de Koffiestraat
van 11.00 tot
13.30 uur

Kom klinken op het
nieuwe jaar en win een
prachtige prijs!!!
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