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Editoriaal.
We kijken uit naar de activiteiten tijdens het negenentwintigste werkjaar
van onze werkgroep. We zullen opnieuw de nodige creativiteit aan de
dag leggen om voor iedereen wat wils te bezorgen. Nog niet alle
activiteiten liggen vast, maar in de volgende bladzijden vindt u alvast
een eerste overzicht.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan twee eindejaarsactiviteiten: de KWB-kerststallentocht en onze drieëntwintigste
nieuwjaarswens in gelegenheidscafé Den IJSBEER, niet op
nieuwjaarsdag, maar wel op vrijdagavond en driekoningendag 6 januari
2017. Laat u niet pramen en kom die avond even naar het SintPieterspleintje voor een hapje, een drankje en een nieuwjaarsgedachte.
We houden al jarenlang de
omgeving van de activiteiten
proper met medewerking van
DDS-Verko
en
het
gemeentebestuur Laarne.
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Aan iedereen
Zalig Kerstfeest
en voorspoedig Nieuwjaar
toegewenst!!!
Planning activiteiten werkjaar 2017.
1. Nieuwjaarswens in openlucht, vrijdag 6 januari 2017.
De nieuwjaarswens, die openstaat voor iedereen, vindt naar jaarlijkse
gewoonte plaats in het gelegenheidscafé Den IJsbeer op het
braakliggend terrein van de Koffiestraat 81a.
We zorgen voor een hapje en een drankje, zowel alcoholisch als nietalcoholisch (actie Bobtail).
Er is ook nog een speciale actie rond Driekoningendag (zie voorlaatste
pagina).

2. Molekenskermis, 22 en 23 april 2017.
Op zaterdagnamiddag 22 april organiseren we samen met de uitbaters van
café Den Après Sport, Myriam en Joris, een wedstrijd rodeorijden op een
mechanische stier. En diezelfde avond worden muziek- en
kermisliefhebbers verwacht in herberg Den Après Sport voor een speciaal
muzikaal programma.
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Uiteraard staat Molekenskermis 2017 opnieuw in het teken van oldtimers
die minstens dateren van vóór 1975. Behalve de samenkomst van de trotse
bezitters van oldtimerauto’s, -moto’s en fietsen, zal op zondag 23 april
ook voor de elfde keer de brommerrondrit georganiseerd worden.
Afsluiten doen we Molekenskermis 2017 met het optreden van covergroep
The Flashbacks. Uiteraard zullen er kermisattracties zijn en wordt er
gezorgd voor hapjes en drankjes.

3. Sint-Pietersfeest, 1 en 2 juli 2017.
Het Sint-Pietersfeest 2017 zal op zaterdagmiddag starten met een
boekenmarkt in en rond de feesttent. Nadien gaat de vierde zomerjogging
door op zaterdagavond. Bedoeling is heel wat jongeren en sportievelingen
van alle leeftijden te verwelkomen. Een afwisselend parcours zal
uitgetekend worden. Medewerking van het gemeentebestuur en van de
Veldmeersrunners wordt in het vooruitzicht gesteld.
Er wordt op zaterdag uiteraard gezorgd voor geniet- en dansbare muziek
met het optreden van twee covergroepen.
De activiteiten op zondag 2 juli zullen geheel in de lijn van de vorige
edities van het Sint-Pietersfeest liggen: de motorenontmoetingsdag, een
eetfestijn en een afsluitend optreden.

4. Medewerking aan Fortunekermis, 21-23 oktober 2017.
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. Voor de organisatie van al onze activiteiten zijn we oneindig
veel dank verschuldigd aan tal van vrijwillige medewerkers, sponsors, de
deelnemers aan onze jaarlijkse tombola, het gemeentebestuur en de
gemeentewerklieden en de mensen van de politiezone Wetteren-LaarneWichelen.
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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Een nieuw gegeven over de cinemazaal op de wijk De Kruisen.
Wie in de Koffiestraat en de Kruisenstraat rondwandelt, ziet dat enkele
appartementgebouwen in hun benaming een verwijzing naar een vroegere
situatie of bouwwerk bevatten.
Zo verwijst de appartementsblok Residentie Flandria in de Kruisenstraat
16 naar de vroegere cinema-, muziek- en toneelzaal Flandria, gelegen
achter de woning Kruisenstraat 3.
Onlangs vonden we in een artikel in krant Het Volk gegevens over een
voorloper van die cinemazaal, namelijk cinemazaal Radio. We hernemen
de tekst uit Het Volk van 24 oktober 1926 hieronder integraal.
“De Notaris SOINNE, te Gent, Keizer Karelstaat, 19, zal
openbaar verkoopen:
Een schoone en welgelegen EIGENDOM, bestaande uit
Woonhuis, winkelhuis en herberg, met cinemazaal
voorzien van galerijen, wel geschikt voor tooneel, en
danszaal (ook geschikt voor fabriek), zijnde de
welbekende cinemazaal Radio te Kalcken, wijk Kruisen,
5, groot 990m2.
Onmiddellijk beschikbaar.
Slechts gebracht op: 5.000.
Alsook volgend mobilair: Motor en dynamo, volledig
cinematoestel, doek, zittingen, banken en stoelen.
Slechts gebracht: 9.100 fr.
(Zie aanplakbrieven).
Toewijzing: Maandag 25 October 1926 om 3 uur
namiddags ten huize Radio, Kalken, wijk Kruisen, 5.”
De zaal werd volgens de overlevering in 1921-‘22 gebouwd voor of door
Petrus Henri De Bruycker, achter de door hem uitgebate herberg (nu
Kruisenstraat 3). De kadastrale mutatieschetsen bevatten pas in 1927
gegevens over dat gebouw. De Bruycker ging echter failliet en verhuisde
met zijn vrouw en twee kinderen in 1927 naar Gembloux.
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Bezinning aan de kerststal in de Kruisenstraatkapel ter
gelegenheid van de KWB-kerstallentocht op 25 december
2016.
Marcel Steendam en Christiane Crommelinck zorgen er inmiddels ruim
twee decennia voor dat de kapel tijdens de kerstperiode omgebouwd
wordt tot kerststal.
KWB-Kalken richt even traditiegetrouw op kerstdag een kerststallentocht
in Kalken in – reeds voor de drieëntwintigste keer in die vorm -, met
opeenvolgende haltes bij de kerststallen in Kalkendorp (start om 14 uur),
aan het kapelletje in de Kruisenstraat (om 14.40 uur), in de
Bontinkstraat (om 15.15 uur), op de wijk Hussevelde (om 16 uur) en
afsluitende activiteit in parochiezaal Breughel (om 17 uur).
We nodigen iedereen uit om op Kerstdag (minstens) de bezinning
aan de kerststal in de Kruisenstraatkapel bij te wonen.

Het mysterie van de verdwenen koe. Hulp gevraagd.
Tot voor kort stond een mini-koe op de oprit van de woning Koffiestraat
81. Ze is nu reeds een tijdje uit het straatbeeld verdwenen. We vermoeden
dat diegene(n) die de koe weggehaald hebben ons een poets willen
bakken. De “ontvoerders” hebben ons namelijk laten weten dat ze vanaf
kerstdag met mondjesmaat vijf tips zullen geven die ons naar de
schuilplaats van de koe moeten leiden. Die tips zijn in herberg Den Après
Sport te verkrijgen en ze zullen ook aan het hekken van onze woning
aangebracht worden. We roepen daarom zoveel mogelijk mensen op om
ons te helpen zoeken. Bezorg ons daarom zo vlug mogelijk jullie idee over
de schuilplaats van onze koe. Doe dat gerust op een papiertje met de
plaats waar de koe volgens jullie vastgehouden wordt en vergeet niet jullie
naam en adres te vermelden. Indien de koe gevonden wordt, dan belonen
we de beste speurneuzen met een cadeau.
Die beloningen worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarswens van de
Stichting Sint-Pietersfeest Kalken op vrijdagavond 6 januari 2017.
Claudine en Freddy
Koffiestraat 81, Kalken
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Show je nieuwe driekoningenhoed en maak kans op een
plezant geschenk.
Omdat de nieuwjaarswens dit jaar op de dag van Driekoningen valt, leek
het ons leuk om een uitdaging aan te gaan en een aantal bezoekers
tijdens de nieuwjaarswens te belonen … op voorwaarde dat hij/zij
getooid is met een nieuwe driekoningenhoed. Hoe die eruit ziet of zou
moeten uitzien, dat laten we aan u over.
Inspiratie kunnen we allen halen uit het onderstaande driekoningenlied:
Drie Koningen, Drie Koningen,
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten
mijn vader heeft het geld
al op de toonbank neergeteld.

Vrijhouden “Sint-Pieterspleintje”.
Op maandag 2 januari 2017 plaatsen we de tent op het “SintPieterspleintje” en in de aanloop naar de Nieuwjaarswens zal het pleintje
verder ingenomen worden. Daarom vragen we de buurtbewoners en de
toevallige bezoekers het pleintje niet te gebruiken als parkeerplaats vanaf
maandag 2 januari 2017 tot maandag 9 januari 2017.
Met dank.

Afwijking geluidsnormen.
P.S. We dienden bij het College van burgemeester en schepenen een
aanvraag in tot afwijking van de geluidsnormen op vrijdag 6 januari 2017
van 18 uur tot 03 uur.
Indien u toch problemen zou ondervinden, gelieve dan eerst André te
bellen: 0477/39.58.06.
Bedankt!!!
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Uitnodiging

Nieuwjaarswens
vrijdag 6 Januari 2017
in gelegenheidscafé Den IJsbeer
op het “Sint-Pieterspleintje”
in de Koffiestraat

vanaf 18.00 uur

Kom klinken op het
nieuwe jaar!!!
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