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Mededelingenblad van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken 

25ste jg., nr. 2, p. 3259-3266. 

Gratis bedeeld aan sponsors, sympathisanten en bewoners van Bieststraat, 

Centrumwijk, Dendermondsesteenweg (deel), Jozef Van De Veldestraat, 

Mouterijstraat, Noordenbos, Kerkakker, Koffiestraat, Kouterstraat, 

Kruisenstraat en Schriekstraat (deel). 

 

MOLEKENSKERMIS 27 APRIL 2014 

 

Belangrijk:  

Verkeersregeling  

en afwijking  

geluidsnormen  

editie 2014 

op pagina  

3261 !!! 

Heeft u toch 

klachten,  

contacteer  

dan bij  

voorkeur eerst: 

0477/39.58.06 

(André). 
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Colofon:  

Illustratie 1. Bakker Mieleken Roels uit de Kruisenstraat voert voor het 

laatst brood rond. Hij had 54 jaar lang een broodronde in Kalken, Laarne 

en Beervelde en begon die in 1915 met een hondenspan. Uittreksel uit 

een niet nader genoteerde krant, omstreeks 1969-1970. 

Wettelijk Depot nr. BD 56.734. 

Samenstelling en v.u.: 

André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken. 
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We proberen de kermisomgeving zo proper mogelijk te houden. We 

doen dat samen met Verko DDS. U doet toch mee? 
 

Editoriaal.  
 

We nodigen u van harte uit op Molekenskermis anno 2014, de 

zesentwintigste editie met het oldtimergebeuren als centrale activiteit.  

Op 27 april 2014 kan u in de Koffiestraat, Kruisenstraat en Noordenbos 

terecht voor een dagje uit in een nostalgische sfeer, maar dat ontdekt u 

ongetwijfeld in dit mededelingenblaadje.  

Molekenskermis 2014 kan niet doorgaan zonder de medewerking van het 

gemeentebestuur Laarne, het personeel van de technische dienst Laarne, de 

politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, feestcomité De Keille, de sponsors, 

de medewerkers en natuurlijk de omwonenden en de bezoekers.  

Nogmaals van harte dank voor de steun, 26 jaar lang.  
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Alle info over Molekenskermis 2014.  
 

1. Verkeersregeling – tijdelijk politiereglement.  
Op zondag 27 april 2014, van 10.00 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, de oldtimerbrommers én de bezoekers rustig de gelegenheid te 

genieten.  

Hierbij vragen we de bewoners van de hierboven vermelde straten rekening 

te houden met de verkregen en noodzakelijke verkeersregeling.  

 

2. Afwijking van de geluidsnorm.  
Het College van burgemeester en schepenen van Laarne staat op zondag 27 

april 2014 een afwijking toe van de geluidsnormen voorzien in KB van 24 

februari 1977.  

Mochten er toch ernstige klachten zijn, dan wordt gevraagd onmiddellijk en 

eerst contact op te nemen met André Van De Sompel, 0477/39.58.06.  

 

3. Kermisattracties voor de kinderen.  
Kermisattracties (kindermolentje, schietkraam en viskraam) vormen een 

wezenlijk onderdeel van Molekenskermis en dat willen we zo houden, al is 

het niet altijd even vanzelfsprekend.  

 

4. Maaltijd in zaal Koninklijke Harmonie.  
Op zondagmiddag serveren we frietjes met stoverij en aangepaste groenten. 

Het inschrijvingsformulier vindt u op het einde van dit mededelingenblad. 

We vragen u om tijdig in te schrijven.  

 

5. De 26ste Oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen en de  

    8ste oldtimerbrommerrondrit.  
Henri Bruyneel en zijn collega’s oldtimerliefhebbers zorgen voor de 

zesentwintigste keer voor een activiteit waar gezelligheid en 

kameraadschap troef is.  

Om de aantrekkelijkheid van de oldtimershow te verhogen, namen we de 

beslissing om de oldtimershow voor auto’s en moto’s enkel open te stellen 

voor voertuigen van vóór 1975. 
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Alle deelnemers, dus ook de deelnemers aan de achtste 

oldtimerbrommerrondrit - een initiatief van Laurens, Matthias en Thomas 

en ondertussen gesteund door een aantal jonge brommerrijders - 

verzamelen tussen 12 en 13 uur in de onmiddellijke omgeving van wat we 

Het Sint-Pieterspleintje noemen. We danken hen voor hun enthousiaste 

medewerking. 

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.  
 

 

 

Illustratie 2. Sfeerbeeld Molekenskermis 2013. 

 

Vanaf 16 uur verwachten we de deelnemers terug in de Koffiestraat-

Kruisenstraat. U kan dan rustig langs de voertuigen wandelen en genieten 

van een babbel, een drankje of een versnapering. 

 

Voor het merendeel van de illustraties (behalve 1 en 4) in dit 

mededelingenblad zorgden Annelies De Wilde en Elke Broeckaert. 
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Illustratie 3. Deelnemers oldtimershow fietsen begeven zich naar de 

startplaats voor de rondrit, Molekenskermis 2013. 

 

6. The B.Goose. 

De band The B.Goose brengt Live Bluesrock-covers vanaf 16 uur. 
 

 
 

Illustratie 4. De bandleden van The B.Goose. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529900953728456&set=a.529900897061795.1073741828.518855051499713&type=1&relevant_count=4
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7. Koffie, taart en Irish-coffee. 

In zaal Koninklijke Harmonie kan u genieten van enkele momenten rust 

met koffie, taart en Irish-coffee. 

Op het pleintje is er drank en versnapering (hot-dogs en frietjes) voorzien. 
 

8. Verdere info over de activiteiten van de Stichting Sint-Pietersfeest 

Kalken. 

Verdere informatie is te vinden op: 

- http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu 

- http://www.bloggen.be/molekenskermis_oldtimers_kalken 

-  oldtimerbrommers Kalken 
 

We willen in elk geval meegeven dat het Sint-Pietersfeest van 28 en 29 juni 

opgebouwd is rond een zomerjogging en het optreden van de spectaculaire 

covergroep La Cuenta, gevolgd door een dansavond op zaterdag en de 

motorentocht, de restaurantmiddag en het optreden van The Wranglers op 

zondag. 

 

 
 

Illustratie 5. Sfeerbeeld oldtimershow, Molekenskermis 2013.  

http://www.sintpietersfeestkalkenbe.eu/
http://www.bloggen.be/molekenskermis_oldtimers_kalken
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Illustratie 6. De flyer ter aankondiging van de Oldtimerbrommerrit ter 

gelegenheid van Molekenskermis 2014. 

 

Inschrijvingsformulier Maaltijd Stoverij met frietjes en 

aangepaste groenten op zondag 27 april 2014. 
 

te bezorgen ten laatste op donderdag 24 april 2014 bij de voorzitter,  

André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken. 
 

Ondergetekende ……………………………………  

schrijft in voor de maaltijd op zondag 27 april 2014,  

met  ………personen en betaalt hierbij ……. x € 12,00 (> 12 jaar) + … x  € 

6,00 (6 à 12 jaar) + … x gratis (< 6 jaar) =  € … 

 

handtekening, 
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Illustratie 7. Ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Sint-Pietersfeest bracht 

Fanfare Hans De Krijger uit Oudenaarde tijdens Molekenskermis 2013 een 

gesmaakt wandelconcert. 

 

Overzicht programma Molekenskermis 2014. 
 

Zondag 27 april 2014. 

 

o 12 tot 14 uur:  

Maaltijd Frietjes met stoverij, groenten en sausen. 

o 12 tot 18 uur:  

26ste oldtimershow en –rally voor auto’s, moto’s en fietsen  

8ste oldtimerbrommerrondrit.  
o 14 tot 18 uur:  

Koffie, Irish Coffee en taart. 

o 16 uur: 

Optreden Covergroep The B.Goose. 
o Doorlopend  

Kermisattracties, hot-dogs en frietkot. 


