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WOORD VOORAF

Beste lezer

In 1987 riep pater Fons, toen pastoor in Kalfort, een vergadering samen 
om na te denken over de zieltogende processie. Moest die nog doorgaan? 
Was die nog de moeite waard? De aanwezigen waren het over één ding 
eens: de processie moest blijven. Maar iedereen begreep dat het zonder 
aanpassingen onmogelijk was om de traditie in stand te houden. En zo 
ontstond de huidige Maria-ommegang: een optocht met een stevig sce-
nario, een historisch en een religieus deel, met deelname van kinderen én 
volwassenen, met ook groepen van buiten Kalfort, vele mooi versierde 
wagens, dans en toneel... En het bleek een schot in de roos. De ommegang 
in 1988 was een eerste stap: de ambitieuze doelstellingen beperkt uitwer-
ken. Maar na deze eerste editie ontstond een groot enthousiasme, waar-
door het evenement kon worden uitgebouwd tot iets, waar we terecht 
trots op zijn.

Nu zijn we dertig jaar verder. Elk jaar opnieuw is het ommegangcomité er 
samen met de Kalfortse gemeenschap in geslaagd de Maria-ommegang te 
laten doorgaan. Elk jaar opnieuw oogsten we succes. We moeten niet be-
delen om deelnemers. En ook de toeschouwers zijn elk jaar op het appèl. 

Er zijn natuurlijk pijnpunten. De verjonging van het ommegangcomité 
laat op zich wachten. Jonge mensen willen wel meewerken aan de omme-
gang, maar verkiezen geen langdurig engagement. De verankering in de 
parochie was lange tijd een vanzelfsprekendheid. Maar is het door de fu-
sie van de parochies nu veel minder. Het blijft een evenwichtsoefening om 
de verschillende doelstellingen evenwichtig aan bod te laten komen:  een 
toeristische attractie van formaat? een religieus evenement? een gemeen-
schapsvormende activiteit?  Tegelijkertijd heeft het ommegangcomité het 
ook financieel niet gemakkelijk. Elk jaar moet er worden gezocht naar de 
nodige middelen: bij de overheid, particulieren, bedrijven, toeschouwers. 
Maar het is elk jaar net iets te weinig. De inspanning is dus elk jaar zwaar. 
En zo komen er andere ideeën opborrelen: een ommegang in de namid-
dag? een tweejaarlijkse ommegang? een jaarlijkse processie en een vijfjaar-
lijkse ommegang? Maar uit angst om een mooie zich gevestigde traditie af 
te breken, verdwijnen dergelijke ideeën steeds opnieuw van tafel.
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HELP ONS HET DORPSHUIS AF TE BETALEN!  
Schenk een fiscaal aftrekbare gift op 
reknr. BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 
van de Koning Boudewijnstichting 
met vermelding *** 128/2866/00066 *** 
Na storting ontvangt u een fiscaal attest.

Kunnen we op dezelfde weg voortgaan? Kan onze Kalfortse gemeenschap 
dit blijven dragen en de inspanning blijven opbrengen en in welke con-
tekst? Het zijn vragen die ooit toch weer op tafel zullen komen. Maar best 
wachten we misschien niet voor actie tot de huidige generatie volledig is 
verdwenen en er niemand klaar staat om het evenement over te nemen.

Maar in 2017 kiezen we alweer voor de vlucht vooruit, met een ambitieus 
programma. Op zaterdag kan u komen genieten van een historische evo-
catie in het park van het dorpshuis. Met de tijdscapsule doorkruisen we 
tien eeuwen. ‘s Zondags is er de ommegang zelf, die dit jaar extra wordt 
verzorgd. En op zondagnamiddag kan je vertoeven op de Middeleeuwse 
feesten die door het ommegangcomité i.s.m. het Gemeentebestuur van 
Puurs in het kader van 725 jaar Puurs op Domein De Brug worden geor-
ganiseerd. Drie grote evenementen voor het kleine Kalfort. Waar we met 
z’n allen aan gaan werken en met z’n allen gaan van genieten. Uw steun 
(financiële hulp, helpende hand) is meer dan welkom. We grijpen elk aan-
bod met open handen.

De redactie.
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Vele soldaten kregen niet de kans of hadden niet het ongeluk te moeten 
strijden aan de IJzer. Ze werden krijgsgevangen genomen bij de val van 
de forten van Luik of Antwerpen of bij een andere schermutseling aan 
het begin van de oorlog. Dit was ook het lot van Eduard Dekeersmaeker.

Eduard Dekeersmaeker werd geboren in Puurs op 1 mei 1893 als zoon van 
Jean-François (Frans) Dekeersmaeker en Marie-Catherine Smets. Hij was 
voorbestemd om zijn vader als landbouwer op te volgen, toen hij werd 
opgeroepen voor militaire dienst in 1913. Hij deed dienst bij de vestings-
artillerie in het fort van Liezele, dat Antwerpen moest beschermen. 

In september 1914 begonnen de Duitse troepen een offensief tegen de 
fortengordel van Antwerpen. Het bleek al snel dat deze niet bestand was 
tegen de Duitse artillerie. Op 3 oktober werden al voorbereidingen getrof-
fen om het veldleger naar de kust te evacueren. Drie dagen later gebeurde 
dat effectief. Na een ongelijke strijd capituleerden de forten Liezele, 
Bornem en Puurs op 10 oktober 1914. De bemanning werd krijgsgevan-
gen gemaakt.  Zo ook Eduard, die de rest van de oorlog doorbracht in het 
krijgsgevangenkamp in Soltau. In gevangenschap ontsproot een idylle met 
een Duits meisje, maar zonder dat het tot een blijvende relatie kwam. 

Bij zijn terugkeer huwde hij met Philomena Heerwegh (1900-1968) en ves-
tigde hij zich als landbouwer in de Vooruitgangstraat. Hij werd gedeco-
reerd met het Oorlogskruis. Hij overleed in Bornem op 5 november 1972.

UIT DE OUDE DOOS
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Boven links: Huwelijksfoto van Eduard Dekeersmaeker en Philomena Heerwegh. Boven rechts: Eduard 
Dekeersmaeker als soldaat. Onderaan: Kaart van Frans Dekeersmaeker aan zijn zoon Eduard in 
krijgsgevangenschap 
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EXOTISCH KOKEN MET GROEP V EN LOI

Groep V en LOI... twee namen die mogelijk nog niet bij iedereen een 
belletje doen rinkelen. Groep V is voor de Kalfortenaren hopelijk 
bekend. Groep Vrededaal is de vereniging die in en ten voordele 
van het dorpshuis allerlei activiteiten organiseert. LOI is het Lokaal 
Opvanginitiatief Puurs, dat vluchtelingen bijstaat doorheen hun erken-
ningsprocedure en hen begeleidt in hun zoektocht om een nieuw leven 
op te bouwen. De beide initiatieven sloegen in januari en februari de 
handen in elkaar voor een exotische kookworkshop.

De organisatoren van dit evenement hadden niets aan het toeval over 
gelaten. Op 9 januari vond er eerst een try out plaats. De kernleden van 
Groep V en de koks van het LOI experimenteerden met de gerechten en 
leerden elkaar al een beetje beter kennen. Het was een voorproefje voor de 
eigenlijke workshop waarop zestig geïnteresseerden intekenden. De koks 
Ahmed, Yazi, Majid, Milad, Ahmed en Aline werkten met een twintigtal 
LOI-vrijwilligers en Groep V-leden aan enkele lekkere gerechten. Op het 
menu stond:  als voorgerecht samosa en falafel; als hoofdgerecht Syrische 
vis met chilisaus, kabuli pilau (of Afghaanse kip met rijst), Afghaanse rijst-
schotel met schaap en Iraakse kip met aardappelen en tomaat. Als dessert 
werd bulgur taart met pistache nootjes en honing opgediend. 



9

De sfeer in de keuken was opperbest. Net als in het gewone leven was 
de communicatie het grootste probleem Want hoe leg je uit dat die “fish” 
niet gewoon een “vis” is, maar een zeebaars? Met handen en voeten, met 
gebarentaal en met heel veel goede wil werd er gezocht naar een gemeen-
schappelijke taal. Maar vooral werd er heerlijk gekookt. Daar konden de 
zestig enthousiaste aanwezigen achteraf van getuigen. Zoals een deelne-
mer schreef: “Ik was gekomen met als bedoeling de uitheemse keuken te leren 
kennen, maar voor mij was het ook een gelegenheid om de koks en de mensen van 
het LOI te ontmoeten.  Bij de voorbereiding was ik niet aanwezig, maar aan wat 
ik heb opgevangen was de sfeer daar heel goed en hebben de koks van beide kanten 
een aantal interessante dingen opgestoken. Vermits het eten uitstekend was en ook 
de kennismaking met zowel allochtonen als autochtonen heel goed verlopen is, was 
het voor mij een geslaagde avond.” Het samen koken was een leuk middel 
om elkaars cultuur of situatie te leren kennen. Alle aanwezigen en organi-
satoren kunnen dit alleen maar beamen. En beeld je in hoeveel deugd het 
moet doen om nadien op straat spontaan door iemand aangesproken te 
worden, na maanden alleen te zijn in een vreemd land. Dank aan iedereen 
die deze mooie avond heeft mogelijk gemaakt.
Samen met de lezing over “Vluchtelingen aan onze deur” was dit een 
tweede activiteit die ons dorpshuis wil tonen als een gastvrij initiatief. 

De koks aan het buffet.
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Recept samosa’s van Aline uit Burundi

Ingrediënten: 2 rode ajuinen, bussel groene selder (enkel het loof), enkele teentjes 
look, halve citroen, ca. 200 g gember, rode, gele en groene paprika, 600 g rundsge-
hakt (halal), zonnebloemolie, springrolldeeg en 2 rundsbouillonblokjes.

Snipper de rode ajuin fijn en snijdt de paprika’s in kleine stukjes. Pel de 
look, schil de gember en rasp alles samen. Pluk het loof van de selder en 
versnipper. Zet een kookpot op het vuur, doe er een scheut zonnebloem-
olie in en voeg het gehakt er in z’n geheel bij. Bak het gehakt uit en roer 
tot alle vocht is verdwenen. Vermeng de geraspte look en gember met 
het gehakt. Verbrokkel de twee bouillonblokjes over het gehakt. Voeg de 
ajuin en de selderblaadjes toe. Snij de randjes van de springrolldeeg eraf 
zodat je een vierkant krijgt. Snij het vierkanten deeg in twee. Vermeng de 
bloem met een beetje water in een kommetje. Plak twee repen deeg aan 
elkaar met bloem en watermengsel. Leg één eetlepel gehakt op het spring-
rolldeeg. Maak driehoekjes. Bak de samosa’s drie à vier minuten in de 
friteuse.

Aline toont hoe je samosa’s maakt.
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Wij van het Harmonieorkest Concordiavienden hebben in dit eerste 
nummertje van 2017 al meteen heel wat te vertellen.
 
Een nieuw jaar betekent vooreerst dat we ook nieuwe gezichten willen 
verwelkomen in onze opleiding blaasinstrument. Daarom hielden we eind 
januari een instapdag waarop kinderen, jongeren en volwassenen kennis 
konden maken met de muziekinstrumenten uit ons harmonieorkest. Onze 
leraars gaven uitleg bij de verschillende instrumenten. Ze speelden boven-
dien een stukje muziek, bijgestaan door enkele van onze muzikanten. Zo 
konden alle geïnteresseerden meteen horen wat de mogelijkheden waren 
van het instrument van hun voorkeur. Uiteraard konden zij ook alle in-
strumenten uitproberen. En reken maar dat er wat geblazen is die dag!

Het hoogtepunt van deze instapdag was misschien wel het allereerste 
concertje van ons ‘instaporkest’. Wij hadden al onze leerlingen voor de 
gelegenheid gevraagd om enkele muziekstukken in te studeren. Deze 
zouden ze dan met de hele groep samen spelen op de instapdag. En zo 
geschiedde. Hoewel velen onder hen slechts één jaar (!) instrumentles 

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
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achter de rug hadden, en er slechts enkele keren gezamenlijk gerepeteerd 
werd, klonk het geheel fantastisch! We waren dan ook maar wat trots op 
onze leerling-muzikanten! En op aanvraag van onze leerlingen, omdat zij 
het samen muziek maken zo fijn vonden (en dat vinden wij als  
orkest uiteraard ook!), hebben we besloten om een keer per maand met dit 
instaporkest te repeteren.
 
De maand daarop was het tijd voor onze ConcordiaQuiz. Die was in-
middels aan zijn zesde editie toe, en heeft in die tijd een vaste plaats op 
de lokale activiteitenkalender veroverd. Met 50 ploegen, goed voor 250 
deelnemers, zat dorpshuis Vrededaal barstensvol. Op het einde van de 
(ont)spannende avond mocht quizploeg ‘Cum Laude’ de eerste prijs in 
ontvangst nemen: een vip-arrangement voor Harmonieorkest Concor-
diavrienden In Concert met Belle Perez, bestaande uit een heerlijk diner, 
drankjes, uitstekende zitplaatsen tijdens het concert, en een uitgebreid 
dessertenbuffet achteraf.
 
Reclame maken voor dit concert hoeven we inmiddels niet meer te doen. 
De theaterzaal van CC de Kollebloem is helemaal uitverkocht! Wij leggen 
intussen nog de laatste hand aan de muziekstukken, nemen samen met 
Belle Perez het programma nog eens door, en brengen alles in gereedheid 
om onze toeschouwers een fijne avond te bezorgen.
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Op 18 en 19 maart organiseerden wij ons jaarlijkse eetfestijn. Onze gasten 
konden genieten van kaas- of garnaalkroketten, van een heerlijk stukje 
zalm of biefstuk, en van een lekker stukje taart of een ijsje achteraf. We 
danken heel graag de vele Kalfortenaren die een hapje kwamen eten en 
onze vereniging zo steunden! Bedankt!
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Sinds het vorige nummertje van deze Kalfortse Klok heeft de organi-
satie rond het dorpshuis niet stilgezeten. We maakten een spetterend 
oudejaarsfeest mee om 2017 goed in te zetten. En in de eerste maanden 
van het jaar waren er een aantal fel gesmaakte Groep V-activiteiten: een 
aperitiefconcert met Tom Vanstiphout, een exotische kookworkshop, 
een whiskytasting en een comedyavond. En natuurlijk waren onze 
verenigingen meermaals aanwezig. Bijna elke dag stond de deur open 
voor één of andere activiteit. Het dorpshuis is klaar voor de lente met 
een druk programma.

Op donderdag 4 mei ben je om 20.00 u. welkom voor Fitness in het park. 
Onder de kundige leiding van Geert Maes kunnen we onze spieren trai-
nen, ons eens goed in het zweet sporten om nadien nog beter te genieten 
van een frisse pint of een watertje?

Op zondag 28 mei vindt voor de tweede keer Park populair plaats. Dit 
evenement kadert in het Aspergefestival van de gemeente Puurs. Op het 
programma staan: optredens van de Big Belly Band, Billie Leyers & Band 
en Endeavour Acoustic. De kinderen worden getrakteerd op een optreden 
van een clown, grime en springkastelen. Verder staat er een demonstra-
tie van de dansliga op het programma en kan je terecht in de infostands 
van Velt. Ten slotte - en niet in het minst - kan je je te goed doen aan as-
pergegerechten! Een topper waarop we alle Kalfortenaren verwachten!

Groep V gaat dapper verder op het elan. Op donderdag 6 juli kan je vanaf 
19.00 u. deelnemen aan een fietstocht. Op donderdag 3 augustus ben je 
welkom voor een zomerbar met volksspelen. En van 25 juni tot 25 sep-
tember staat de 2de Wandelzoektocht op het programma. 

En dan moet het grote geweld nog losbarsten. Want eind augustus is het 
weer Kalfort Kermis. Dan is het dorpshuis elke dag open met een hele re-
sem aan activiteiten. In een volgend nummertje gaan we daar uitgebreider 
op in. Maar schrijf alvast zaterdag 26 augustus in de agenda. Dan vindt in 
het kader van de 2de editie van Vurig Vrededaal een historische evocatie 
plaats. Het wordt een evenement om naar uit te kijken. En voor dinsdag-
avond zoeken we een waardige opvolger voor Jan Van De Ven.

DORPSHUIS VOL LEVEN
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In 1988 startte een enthousiaste ploeg met de vernieuwing van de 
processie van Kalfort tot een Maria-ommegang. De ommegang is niet 
meer weg te denken uit de activiteitenkalender van Klein-Brabant. De 
30ste editie wordt er eentje om in te lijsten. We nodigen je alvast uit om 
deel te nemen aan de verschillende evenemenenten. Of meer nog, om er 
aan deel te nemen!

PARADE VAN PUURS

Op zondag 2 juli organiseert de Gemeente Puurs een grote Parade. Het 
ommegangcomité heeft zijn medewerking toegezegd en verzorgt de vol-
gende taferelen: het gasthuis van Kalfort, de Franse soldaten, het Konink-
rijk België en de Aspergeteelt. De pasbeurten voor deze parade vinden 
plaats op vrijdag 12 mei (van 19.00 u. tot 20.30 u.) en op zaterdag 13 mei 
van 10.30 u. tot 12.00 u. 

HISTORISCHE EVOCATIE

Op zaterdag 26 augustus kruipen we in de tijdscapsule en trekken door-
heen de geschiedenis van Kalfort in een historische evocatie met een 
heleboel figuranten, klank, licht en vuur. De evocatie komt onder meer 
tot stand in samenwerking met het Harmonieorkest Concordiavrienden, 
Dorpshuis Vrededaal, de Vuurmeesters, Meester Stevarius, de Zwaardrid-
ders van Sint-Joris en Ortus Phoenix. Ook voor dit evenement zijn heel 
wat mensen nodig! Deze figuranten kunnen zich ook aanbieden op  
vrijdag 12 mei of zaterdag 13 mei.

MARIA-OMMEGANG

Het kroonstuk blijft zeker de ommegang van zondag 27 augustus. Het is 
een bijzondere editie, die we speciaal gaan verzorgen. Naast de vertrou-
wde groepen mag je al uitkijken naar een groep rond de uitreiking van de 
keure van Puurs, de deelname van El Circo Fiasco, het mannenkoor van 
Oudenaarde en de steltenlopers van Merchtem, een circusact en nog heel 
wat meer.  Pasbeurten in augustus!

30 JAAR OMMEGANG
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MIDDELEEUWSE FEESTEN

Op zondag 27 augustus vinden er in het kader van 725 jaar Puurs voor 
de tweede keer Middeleeuwse feesten plaats op Domein De Brug. U kan 
een middeleeuwse kampement bezoeken met allerlei ambachten. Er zijn 
acrobaten, jongleurs en narren. Er wordt gevochten in de arena. En ten 
slotte is er een tornooi met ridders te paard van Kalfort, Puurs, Bornem en 
Sint-Amands. Een spectaculair evenement... niet te missen!

VOOR AL DEZE EVENEMENTEN ZOEKEN WE NOG VEEL HULP... 
DEELNEMERS, TAPPERS, MENSEN OM ALLES OP TE STELLEN ENZ. 
VOEL JE JE AANGESPROKEN OM MEE TE HELPEN, AARZEL DAN 
NIET EN NEEM CONTACT OP MET HET OMMEGANGCOMITE, VIA 
OMMEGANG@KALFORT.BE, LUC SCHOKKAERT (03 889 97 15) OF 
EEN VAN DE LEDEN VAN HET COMITE.

DE OMMEGANG VAN KALFORT KAN NIET ZONDER UW 
STEUN. WIL JE DE TRADITIE LEVEND HOUDEN, HELP ONS 
DAN DOOR LID TE WORDEN VAN ONS BESCHERMCOMITE. 
STEUNENDE LEDEN BETALEN 30 EURO, BESCHERMENDE 
LEDEN 150 EURO. DEZE BIJZONDERE EDITIE HEEFT UW 
BIJZONDERE FINANCIELE HULP NODIG!  
Schenk uw gift op  reknr. BE12 7332 3226 3092 -  
BIC: KREDBEBB van Ommegangcomité Kalfort met  
vermelding “Beschermcomité 2017”
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FAMILIENIEUWS

Dominique Van der Gucht, echtgenote van Eric Michoel
(° Boende (Belgisch Congo), 13 januari 1957 - + Bornem,  
18 maart 2017)
Lieve lieve Domi, mama, Omi Domi 
Je zin voor kunst en schoonheid. Je zin voor geluk. 
Je liefde voor het leven. Je eigene om mensen te verbinden 
zullen we blijvend koesteren en je herinnering eeuwig laten duren.

Frans Vergauwen, weduwnaar van Mariette Meylemans
(° Puurs, 8 januari 1925 - + Mortsel, 8 maart 2017) 
Liefste pa, enkele mooie woorden die jou typeren: 
Volharding om ondanks ziekte in je jeugd en zonder middelbaar 
diploma een mooie carrière uit te bouwen. Kracht om na zeer zware 
beproevingen verder te gaan en nieuw geluk te vinden in het leven.
Schoonheid in je pentekeningen en je mooi aangelegde tuin met 
zelfgekweekte groenten. Bezorgdheid voor iedereen in je omgeving 
en dit tot in je laatste dagen. Soepelheid om voor jou niet evidente 
zaken te aanvaarden en te zien dat gelukkig zijn met elkaar het 
allerbelangrijkste is. Gelijkmoedigheid om in alles het evenwicht 
te houden, zonder ooit te vervallen in extremen. Liefde met een 
grote “L”, voor ons ma die je zo graag zag, voor ons en voor je 
kleinkinderen. En pa, mocht je er nog aan twijfelen, je hebt je 
Hemel verdiend. Vaarwel en tot weerziens.

Godelieve Van Achter, echtgenote van Jan Schevenhals
 (° Hingene, 10 april 1931 - + Willebroek, 28 februari 2017) 
Moeder was moe, moe door te leven. Ze wordt niet meer wakker, ze 
slaapt voor altijd. Toen ze nog kon, was zij in de weer.  
Van ‘s morgens tot ‘s avonds. En ‘s anderendaags weer. Nu nemen 
we afscheid van onze moeder. Woorden schieten hierbij veel te kort. 
Altijd dankbaar voor wat zij ons gaf. Goede moeder, jij blijft ons 
nabij.
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Jozef Debrouwer ‘Jos’
(° Breendonk, 20 maart 1942 - + Lippelo, 28 februari 2017)
Wij zijn u dankbaar om dat schoon, eenvoudig en toch zo 
grootmenselijk leven. Je vergat jezelf om alleen aan anderen te 
denken. We vergeten u nooit.

Maria Maes, echtgenote van Marcel Servaes
(° Puurs, 23 april 1935 - + Kalfort, 15 februari 2017) 
Fier ging je door het leven en op dezelfde manier verliet je het. 
Je gezin was je loopbaan maar je moedergevoel ging veel verder. 
Je droeg zorg voor wie het moeilijk had. Je innige liefde voor de 
medemens kreeg je dubbel terug. Deze wijze levensles dragen we 
voorgoed in ons hart. Dank voor wie je was en wat je voor ons 
betekende.

Albert Coeckelbergh, weduwnaar van Lisette Cools, 
weduwnaar van Margaretha Lathouwers
(° Puurs, 14 januari 1934 - + Puurs, 10 februari 2017) 
Alles heeft zijn tijd. Alles heeft zijn uur. Er is een tijd om te 
planten en een tijd om te oogsten. Een tijd om op te bouwen en een 
tijd om af te breken. Een tijd om te lachen en een tijd om te huilen. 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, doch de tijd van 
gaan komt altijd... te vroeg.

Florent Meeus, echtgenoot van Rosalie De Laet
(° Puurs, 27 juni 1932 - + Beveren, 10 februari 2017) 
Denk aan mij terug. Maar niet in de dagen van pijn en verdriet. 
Denk aan mij terug in de stralende zon. 
Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Leon Hauchecorne, zoontje van Hans Hauchecorne en  
Kim De Leeuw
(° Edegem, 2 februari 2016 - + Edegem, 1 februari 2017) 
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Robert De Valkenaere, echtgenoot van Maria De Wit
(° Willebroek, 13 mei 1953 - + Willebroek, 13 mei 1953) 
Denken. Eerste dacht ik: “Niet aan denken”. 
Dat heb ik toen gedaan. Maar twee seconden later,  
dacht ik er toch weer aan. Neen, zo eenvoudig is dat niet.  
Want weet je wat je doet, je denkt er ook aan als je denkt,  
dat je er niet aan denken moet.

Anita Vanherstraeten, weduwe van Alfons Daelemans
(° Puurs, 18 oktober 1927 - + Bornem, 28 januari 2017) 
Sterf niet met mij. Als je mij nog niets wil geven.  
Dan zou ik vragen. Sterf niet met mij. Omhels het leven.  
Je mag bedroefd zijn. Maar wanhoop niet.  
Verdrinkt niet in te groot verdriet. Als je mij nog iets wil schenken. 
Dan zou ik willen. Blijf de toekomst zien. Blijf hoopvol denken. 
Zodat je uitgroeit. En voluit leeft. Het leven alle kansen geeft.

François Kerremans, echtgenoot van Josephine Ilegems
(° Liezele, 13 maart 1935 - + Kalfort, 13 januari 2017) 
Een hart is stilgevallen, een warm en teder hart dat vreugde kon 
geven. Handen liggen nu roerloos, voor eeuwig, werkende handen, 
die konden bemoedigen en strelen. 
Een stem klinkt niet meer, met warme woorden vol begrip,  
tot troost en steun voor mensen in verdriet.  
Stil is het nu geworden, geen beeld, geen woord, geen lach,  
maar al die mooie herinneringen zullen blijven.

Alice Van Calster, weduwe van Antoon Cools
(° Kalfort, 12 oktober 1919 - + Kalfort, 13 januari 2017) 
Moeder, je had het de laatste jaren niet gemakkelijk. Toen je 
gaandeweg hulpbehoevend werd, miste je ons vader meer en meer. 
Toch vond je het steeds geweldig als familie en vrienden op bezoek 
kwamen. Als laatste wens wilde je nog het liefst in je slaap naar 
onze va gaan. Die laatste wens is nu vervuld.
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Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is onvolledig. Ze is gebaseerd op informatie die ons 
werd meegedeeld. Wenst u een overlijden ook te laten vermelden, dan kan u 
steeds contact opnemen. Ook foto’s van de overledenen worden graag en met 
veel respect bewaard.

Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website  
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

Maria Seymons, weduwe van Camiel De Keersmaecker
(° Steenhuffel, 9 mei 1925 - + Willebroek, 11 januari 2017) 
Ik heb mijn moeder niet verloren, daarom gaf ze mij teveel.
Wat zij zei dat blijf ik horen, van wat ik ben is zij een deel.
Ik kom haar overal nog tegen in wat ik doe en wat ik laat.
Zij was en blijft voor mij een zegen, 
waarvan het spoor nog steeds verder gaat.

Albert Moons, echtgenoot van Mariette Saerens
(° Puurs, 30 juni 1923 - + Bornem, 24 december 2016) 
We zullen de lach op je gezicht missen, de glinstering in je ogen, 
het wuivend handje. Je kon zo genieten van de kleine dingen: het 
onderhoud van de tuin, het kweken van groenten, het leggen van 
een kaartje, je familie, je vrienden, je witteke en je trappistje. 
Nu wuiven wij je een laatste maal uit zoals jij zo vaak deed als we 
bij jou vertrokken. Het ga je goed daarboven!

Ivan Philips
(° Bornem, 21 oktober 1969 - + Mechelen, 4 december 2016) 
Dit eiland. Hoe zijn wij hier geland, waartoe... vanwaar? 
Ligt ergens aan het strand dat vreemde schip nog klaar? 
En als het anker is gelicht, naar waar... naar waar...? 
Stil, sluit de deuren dicht... bemin elkaar...

Maria Flies, weduwe van Michel Siebens
(° Liezele, 16 december 1930 - + Puurs, 4 december 2016) 
Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent 
als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent, 
als je toch blijft strijden om bij ons te leven, 
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.
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KALFORTSE KALENDER

Vr. 7 april  17.00 u.-21.00 u.: Spaghettislag Chiro Kalfort
Vr. 7 april  Bierfeesten Chiro Kalfort
Za. 8 april  21.00 u.: Pekesfuif Chiro Kalfort
Ma. 10 april  Paasfeest OKRA
Za. 15 april  11.00 u.-17.00 u.: Rommelmarkt Chiromeisjes
Do. 20 april  Paasfeest Sanama (Ziekenzorg)
Wo. 3 mei  14.30 u.: Meibedevaart OKRA
Do. 4 mei  14.00 u.: Bedevaart Rusthuis OCMW Puurs
   15.30 u.: Bedevaart Samana Zele
Do. 4 mei  Fitness in het park - Groep V
Do. 11 mei  14.30 u.: Bedevaart OKRA Zele
Vr. 12 mei  19.00 u.-20.30 u.: Pasbeurt Parade Puurs
Za. 13 mei  10.30 u.-12.00 u.: Pasbeurt Parade Puurs
Za. 13 mei  Kampvuuravond Chiro Kalfort
Do. 18 mei  13.30 u.: Bedevaart Landelijke Gilden en KVLV 
Zo. 28 mei  Park populaire
Do. 8 juni  Cocktailavond - Groep V
25 juni tot 25 sept.  Wandelzoektocht - Groep V
11 tot 21 juli  Chirokamp
Do. 6 juli  Fietstocht - Groep V
Do. 3 augustus Zomerbar met volksspelen - Groep V
Wo. 16 augustus 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Do. 17 augustus 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 19 augustus 11.00 u.-12.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Ma. 21 augustus 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 26 augustus Vurig Vrededaal - Historische evocatie
Zo. 27 augustus 30ste Maria-ommegang
   Middeleeuwse Feesten (De Brug)
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Het 102de Kalfortse Klokske verschijnt in juli 2017.  
Artikels zijn welkom tot 1 juni 2017 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, 
kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening  
BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van  
vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.  

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen  
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 15,00 euro.

Uw logo ook hier? Neem contact met ons via dorpshuis@kalfort.be

MET DE STEUN VAN...




