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WOORD VOORAF

Beste lezer

Het was niet eenvoudig, maar het is gelukt. Op enkele maanden hebben 
we een nieuwe uitbatingsvorm voor ons dorpshuis op poten kunnen zet-
ten met zaalverantwoordelijken, verantwoordelijken voor de planning, 
reservaties, drankbeheer, onthaal, vergaderlokalen, jobstudenten, techni-
sche ploeg en technische wacht. De verantwoordelijkheden zijn nu uitge-
smeerd over een twintigtal vrijwilligers. Kinderziektes zijn er natuurlijk 
nog, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Niet alleen 
omdat er nu nog meer vrijwilligers de uitbating van ons dorpshuis schra-
gen, maar zeker ook omdat we aan de verenigingen nu meer verantwoor-
delijkheden geven en vertrouwen schenken. Ondanks de angst voor de 
nieuwe situatie lijkt ons dit een goede evolutie.

Belangrijk is ook dat Warre Van Hoeck bereid is naast zijn andere taken in 
het dorpshuis de vele vragen te “dispatchen”. Hierdoor hebben we naast 
het mailadres dorpshuis@kalfort.be nu ook opnieuw een centraal aan-
spreekpunt, waar onze verenigingen en klanten terecht kunnen bij kleine 
en grote problemen.

Een woord van dank is hier dus zeker op zijn plaats. Dank aan iedereen 
die bereid is gevonden zijn of haar plaats in de nieuwe uitbating in te 
nemen en onze vrijwilligersploeg te versterken! Met vereende krachten 
houden we het dorpshuis recht, ook voor de volgende jaren!

Er moet natuurlijk niet alleen gewerkt worden in het dorpshuis. We wen-
sen jullie allen een fijne vakantie toe. En op de vele mooie zomerdagen 
kan je ook regelmatig terecht in ons dorpshuis voor een fijne activiteit. 
Ook op die manier steun je ons dorpshuis en hou je het overeind!

Fijne zomerdagen!

De redactie.
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De nieuwe banieren van de Maria-ommegang zijn in het straatbeeld 
verschenen. Dit is een signaal en een oproep om weer samen aan dit 
evenement te werken. 

Na het geweld van de 30ste editie met maar liefst drie ambitieus opgezette 
evenementen en de medewerking aan de Parade van Puurs, gaan we voor 
een “gewone” ommegang. Maar het verleden heeft al uitgewezen dat dit 
helemaal geen zwaktebod hoeft te zijn. Integendeel! We gaan weer met z’n 
allen een toffe editie opzetten, met een grote deelname van Kalfortenaren. 
Wat we kunnen aankondigen, is dat we het mannenkoor van Oudenaarde 
opnieuw hebben geëngageerd, de schaapherder heeft toegezegd om deel 
te nemen, Fort Liezele het jaar 1918 opnieuw tot leven zal wekken en de 
parochie Puurs een bijzondere inspanning doet om de groep rond de eu-
charistie meer inhoud te geven. Ondertussen zijn de werkgroepen in gang 
geschoten om alles goed voor te bereiden. Hou 26 augustus vrij om deel te 
nemen, om te kijken, om je familie en vrienden uit te nodigen!

OMMEGANG 2018

We hebben weer veel volk 
nodig om mee te stappen. 
We rekenen op jou!   
Je kan je aanbieden in het 
dorpshuis op:
Do. 21 juni, 19 u.-20 u.
Za. 23 juni, 11 u.-12 u.
Do. 16 augustus, 19 u.-20 u.
Za. 18 augustus, 19 u.-20 u.
Ma. 20 augustus , 19 u.-20 u.
Za. 25 augustus, 14 u.-15.30 u. 
Je kan je ook online in-
schrijven via de website 
www.kalfort.be/ommegang.
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Henri Vertongen was een bekend figuur in Kalfort, vooral als één van 
de zaakvoerders van machinefabriek Vertongen en als voorzitter van 
de fanfare De Verenigde Vrienden. Maar Henri had ook een minder 
bekend verleden als soldaat in de Eerste Wereldoorlog.

Henri Vertongen werd op 3 december 1893 geboren als zoon van Joannes 
Josephus (Jozef) Vertongen en Rosalia Constantina Maes. Hij was soldaat 
bij het 4de Regiment Lanciers. Hij was onder de wapens van 1 oktober 
1912 tot 14 augustus 1919. Nochtans was hij niet zelf opgeroepen, maar 
had op verzoek van zijn ouders de plaats ingenomen van zijn oudste broer 
Ferdinand (1892-1973), die in 1912 in Parijs een opleiding volgde als werk-
tuigkundige. Zeven lange oorlogsjaren zou hij de plaats van zijn broer 
innemen. Hij was, als lid van de Eerste Ruiterdivisie onder Luitenant-
generaal De Witte, betrokken bij de Slag van Halen op 12 augustus 1914, 
waarbij de Duitse cavalerie werd teruggedreven. Nadien belandde hij aan 
het IJzerfront. Daar was hij soms misdienaar van de aalmoezenier van zijn 
eenheid en werkte hij als kelner in de mess van de officieren. Tijdens de 
oorlog mocht hij nu en dan in verlof gaan naar zijn familie in Parijs. Maar 
vooral vertoefde hij lange jaren in de verschrikkelijke loopgraven. Terug 
thuisgekomen ontving hij de vuurkaart 1914-1918 met acht frontstrepen 
en enkele eervolle onderscheidingen (het Oorlogskruis met Palm, het 
IJzerkruis, de Zegemedaille en de Herinneringsmedaille van de oorlog 
1914-1918). Later werd hij nog Ridder in de Leopoldsorde en Ridder in de 
Kroonorde. Hij werd lid van het Verbond der Vlaamse Oudstrijders (VOS).

Na de oorlog huwde hij met Anna-Maria Van Den Bergh (1908-2005) en 
werd de vader van Agnes en Frans. Het gezin woonde in de Schipstraat. 
Hun zoon Frans zou later net als zijn vader actief worden in de houtbe-
werkingsmachinefabriek Vertongen, die zijn vader samen met zijn broers 
Ferdinand en Achiel had gesticht. Henri was ook actief in het Kalfortse 
verenigingsleven. Hij was secretaris (vanaf ca. 1927), ondervoorzitter (na 
de Tweede Wereldoorlog) en voorzitter (1951-1968) van de Fanfare De 
Verenigde Vrienden en erevoorzitter van de Koninklijke Harmonie Con-
cordiavrienden (1968-1981). Hij overleed in de kliniek Heilige Familie in 
Reet op 1 september 1981.

UIT DE OUDE DOOS
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Henri Vertongen als soldaat van het 4de Regiment Lanciers.

Henri Vertongen schrijft een brief naar huis (links). Henri Vertongen en Marie Van Den Bergh met de 
kinderen Frans en Anges in 1936 (rechts).
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PARK POPULAIR 27 MEI 2018

‘s Morgens leek het even dat het weer een spelbreker ging worden. 
Maar uiteindelijk kwam de zon er volop door en werd ons dorpshuis-
park - na de mooie feesten van onze harmonie de week daarvoor - het 
toneel van een zeer gesmaakt tuinfeest.

Om twee uur bracht de Big Belly Band met vrolijke deuntjes de sfeer erin 
voor de aanwezigen die van her en der het park kwamen binnengesijpeld. 
Dat werd een hele stroom, vooral vanaf wanneer de groep A12 haar optre-
den begon. Het optreden van de groep uit Londerzeel met de enthousiaste 
frontman Dries De Vis en de andere bandleden werd zeer gesmaakt. De 
groep bewijst dat een Nederlandstalige act nog vele mensen kan bekoren. 
Rond vier uur was het park ondertussen helemaal volgestroomd, wat tot 
de nodige problemen leidde aan de toog. De opgestelde ploegen konden 
het, ondanks bijkomende hulp, nauwelijks bolwerken. Een teken van het 
succes, maar wel spijtig natuurlijk. De werkgroep gaat dit probleem vol-
gend jaar zeker ter harte nemen. 
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Na een intermezzo door Luc Maes met een groep kandidaten uit “Homo 
Universalis” van het TV-programma “Iedereen beroemd”, was het tijd 
voor onze lokale White Cats om de honderden aanwezigen te entertainen. 
En dat deden ze met verve, zodat we hen moesten vragen om hun act 
nog te verlengen en creatief met de bestaande playlist om te gaan. Onder-
tussen zorgde Niki voor het grimeren van de kinderen, die zich verder 
konden uitleven met de kinderspelen, het springkasteel en de gekke 
fietsjes van Wim. Grote en kleine kinderen waren welkom op de set van  
El Circo Fiasco en konden zich wagen aan kleine en grote circusacts. 
De inwendige mens werd versterkt met aspergegerechtjes, hamburgers en 
de nodige pinten. 

Dit was een zeer succesvolle editie. Dank aan de optredende groepen, de 
leden van de werkgroep evenementen voor de organisatie, onze Kalfortse 
verenigingen voor de hulp, Dirk en de technici van ons CC voor de ge-
luidsversterking, en CC De Kollebloem om A12 voor ons te programme-
ren. Afspraak volgend jaar op de laatste zondag van mei!
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Wat een feest!
Mocht u het nog niet weten of nog niet gemerkt hebben: het Harmonieor-
kest Concordiavrienden bestaat dit jaar 50 jaar. Op 23 april 1698 fuseerden 
fanfare De Verenigde Vrienden en harmonie Concordia tot de Concordia-
vrienden. Die verjaardag vieren we een heel jaar lang. Het hoogtepunt van 
de feestelijkheden was het feestweekend in de afgelopen maand mei.
Zeg trouwens gerust ‘feest-driedaagse’ in plaats van ‘-weekend’, want 
zowel op vrijdag 18 als op zaterdag 19 en zondag 20 mei hielden wij een 
feestje. ’s Vrijdags hielden wij in besloten kring een gala-avond: de eigen 
leden – die het tenslotte mogelijk gemaakt hebben en maken dat onze 
mooie vereniging blijft bestaan – maar ook bevriende, Kalfortse vereni-
gingen werden getrakteerd op een sfeervolle receptie met livemuziek. 
Tijdens een panelgesprek werd stilgestaan bij de geschiedenis van onze 
vereniging, maar ook bij het heden en de toekomst. Daarnaast mocht 
Eddy Daems eindelijk – hij had al zijn werk de hele tijd verborgen kunnen 
houden – zijn boek ’50 jaar Concordiavrienden’ voorstellen. Dit boek is tot 
stand gekomen met de medewerking van Luc Schokkaert en Sam Win-
ckelmans. En het moet gezegd: het is in alle opzichten een bijzonder knap 
werk geworden!

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
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Op zaterdag 19 mei mochten dan alle remmen los. De Concordiavrienden 
vierden feest, en dat zou Kalfort geweten hebben! Met een uitbundige 
tiroleravond en afterparty was feesten verzekerd. We maakten van de 
gelegenheid gebruik om de tiroler-blaaskapel die tussen 1978 en 1990 in 
de schoot van onze vereniging bestond letterlijk nieuw leven in te blazen. 
Wie er niet bij was, heeft wat gemist!

De zondag van ons feestweekend moest, onder de noemer ‘Kalfort feest 
met muziek’, een ode worden aan alles waar onze vereniging voor staat: 
goede muziek, vriendschap en de warme band met ons dorp. Goede mu-
ziek was er zeker! Ons instaporkest en harmonieorkest (in een gloednieuw 
uniform!) gaven het beste van zichzelf, coverband O’Gazeuse bracht een 
spetterend optreden, en Jean Bosco Safari sloot de namiddag af met een 
intiem concertje vol bekende songs van The Beatles. Terwijl de zon de hele 
dag bleef stralen, konden muzikanten, leden en sympathisanten uit het 
dorp bij een verfrissend drankje en met een zomerse snack van elkaars 
gezelschap genieten. Kinderen konden zich amuseren met gekke fietsjes of 
zich uitleven op het springkasteel.

Een stevig feestje bouwen en de dag erna een hele namiddag genieten 
in de zon van mooie muziek, koele drankjes en het gezelschap van 
vrienden… Kunt u zich een betere verjaardag dromen? Wij niet! Daarom 
zeggen wij: hartelijk dank! Dank aan al wie dit prachtige feestweekend 
mogelijk heeft gemaakt, en dank aan al wie met ons mee kwam vieren!
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Even vooruitblikken …
Wat brengt de zomer voor onze vereniging? Wel, naar goede gewoonte 
werken wij graag mee aan de misviering in de Lichterstraat op 15 augus-
tus en spelen wij een concert (aan het dorpshuis) ter gelegenheid van de 
kermis op zaterdag 25 augustus. Op zondag 26 augustus lopen wij als 
vanouds mee in de Maria-ommegang. Diezelfde dag baten wij ook het 
dorpshuis uit. Dus wie rustig in het zonnetje wil komen genieten van een 
drankje of een snack: u weet waarheen! Ons straatorkestje, de Big Belly 
Band, gaat nog een dagje langer door en zorgt op maandag 27 augus-
tus voor amusement tijdens de braderij en natuurlijk ook tijdens Kalfort 
Zingt. Later dit jaar organiseren wij dan nog ons mosselfestijn, op zater-
dag 13 en zondag 14 oktober. Maar een hoogtepunt om naar uit te kijken 
wordt natuurlijk het slotconcert van ons feestjaar: Harmonieorkest Con-
cordiavrienden In Concert met Paul Michiels op zaterdag 17 november in 
de nieuwe theaterzaal. Wij zien u graag op een van deze organisaties! 
Tot dan!

Jubileumboek ‘50 jaar Concordiavrienden’

Het jubileumboek vertelt het verhaal van de Concordiavrienden, vanaf het 
ontstaan van de eerste muziekvereniging in Kalfort tot vandaag.  
Een greep uit de onderwerpen:

•	 Het muziek- en dorpsleven in Kalfort vóór 1968 
•	 De fusie tussen de twee muziekverenigingen in 1968
•	 Muzikale prestaties en projecten onder de verschil-

lende dirigenten
•	 De broertjes en zusjes van de harmonie: trommelkorps 

‘Spaceband’, majorettes, tiroler-blaaskapel, straator-
kestje ‘Big Belly Band’, en ons instaporkest

•	 Het sociale aspect van de vereniging: organisaties en 
feesten, lokalen, de verbroedering met Holtorf

•	 Onze visuele identiteit: vlag, logo, uniform…
•	 De Concordiavrienden zélf: bestuursleden en muzikanten

Het boek telt maar liefst 300 pagina’s. Het leest erg vlot dankzij de vele foto’s 
en anekdotes, en de moderne en kleurrijke vormgeving.
Iedereen die geïnteresseerd is in het verenigingsleven in Kalfort kan er dus 
zijn gading in vinden, alsook al wie ooit langs links of rechts met de harmo-
nie te maken heeft gehad (en dat zijn héél wat mensen!). Een boek kost 40 
euro; het boek bestellen kan op www.concordiavrienden.be of bij  
Eddy Daems (L. Van Kerckhovenstraat 60, Kalfort).
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Met een aantal stevige activiteiten is de zomer van ons dorpshuis goed 
ingezet. En er staat nog een mooie lijst te wachten

Op 1 juni was er de druk bijgewoonde cocktailavond. We vreesden 
voor het weer, maar uiteindelijk bleef het droog en onder de in de haast 
aangerukte tentjes was het risico weg! Michael en Sander coördineerden 
een enthousiast team van jonge gasten, die zorgden dat alles goed ver-
liep. Ze wisten een publiek aan te trekken van jong tot oud en ook de 
uitgerepeteerde Concordiavrienden waren een dankbaar publiek. Tof tof! 
En voor herhaling vatbaar. De week daarop sprongen enkele moedige 
MTB-ers op de fiets voor een tochtje in eigen streek. Aan hun slijkerige 
voorkomen na afloop kon het succes van het evenement worden afge-
meten. 

En dan komen er de volgende activiteiten aan. Als het dorpshuis vrij is, 
geven we de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK op groot  
scherm. Dit is al zeker het geval op maandag 18 juni en donderdag 28 juni. 
Kom mee supporteren voor onze Belgische ploeg. Altijd droog bij minder 
goed weer en gegarandeerd een stoel! In samenwerking met frituur Salero 
worden Belgische frieten aangeboden! 

Op donderdag 5 juli is er de culinaire fietstocht, een nieuwe versie na 
de succesvolle editie van vorig jaar. Tijdens een tocht van ongeveer 25 
km zorgen chefs uit de regio onderweg voor een aperitief, voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert. Vrij vertrek tussen 17.00 u. en 19.00 u. in Dorps-
huis Vrededaal. Inschrijven kan tot en met 28 juni door te mailen naar 
groepv@kalfort.be met daarin het aantal en de namen van de deelnemers 
en 30 euro over te schrijven per deelnemer op BE55 7360 1568 2944.

ZOMEREN IN ONS DORPSHUIS

Schenk een fiscaal aftrekbare gift voor ons dorpshuis op 
reknr. BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 
van de Koning Boudewijnstichting 
met vermelding *** 128/2866/00066 *** 
Na storting ontvangt u een fiscaal attest.
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Op donderdag 2 augustus ben je welkom op ons Kubb tornooi. En van 
24 juni tot 24 september kan je deelnemen aan onze toeristische wandel-
zoektocht van 2,8 km in Liezele, met strikvragen en addertjes onder het 
gras. Vind je deze zoektocht te moeilijk, dan kan je op hetzelfde parcours 
ook de fotozoektocht wandelen. De fotozoektocht is eenvoudiger en goed 
oplosbaar door gelegenheidszoektochters. Formulieren kan je kopen bij 
Brasserie Vrededaal, Café Bà ons of Apotheek Maes. Iedereen prijs en  
prijsuitreiking op 21 oktober!

En dan is er natuurlijk Kalfort Kermis. Dan is het dorpshuis elke dag 
open! We vestigen graag je aandacht op Vurig Vrededaal op de eerste 
zaterdag. Dan kan je in de stemmige sfeer van een vuurlandschap ge-
nieten van een concert van de Concordiavrienden, andere muziekoptre-
dens en een vuuract van Moving Fire Arts. En op dinsdag is er Kalfort 
Local, een gezellige avond (bij goed weer buiten) met lokaal talent. Verder 
baten diverse verenigingen ons dorpshuis uit en kan je langskomen voor 
de gemeentelijke ziekendag van Samana, de dorpskwis van Volley Kal-
fort, de uitreiking van de Ronde van Kalfort en nog andere activiteiten die 
nu worden voorbereid en waarvan we je nog op de hoogte brengen! Loop 
ons dorpshuis tijdens Kalfort Kermis dus zeker niet voorbij.
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Op de zeer warme dinsdag van 8 mei trok een  groep van zestig vrolijke, 
kunstminnende KVLV’ers op reis: “In de voetsporen van Breughel de 
Oude”.  Na de file getrotseerd te hebben, wachtte ons een lekker ontbijt 
met koffiekoekjes in taverne Verwenkoffie te Dilbeek.

Onze gids Theo deelde er de groep in. Twee gidsen namen ons mee op 
tocht. Eerst ging onze reis door Dilbeek en doorkruiste enkele deelge-
meenten. Zo kregen we een goed idee van het heuvelende landschap, 
waar de huizen getuigen van een grote welstand. De eerste stop was bij 
het huisje Mostinckx, een doodgewoon lemen hoevetje uit de zestiende 
eeuw, een van de vele in het Pajottenland. Vandaag is het bijzonder om-
wille van zijn authenticiteit, ook omwille van zijn schilderachtige ligging 
nabij de Sint-Martinuskerk. In de aanpalende hoppeschuur werd de hop-
teelt tot leven gebracht.  Allen het hopbiertje ontbrak, en we hadden echt 
dorst!!

Rond 13 u. in Vlezembeek wachtte ons een heel uitgebreid Breughelbuffet 
met een Geuze, een kriek-Lambik of fruitsap als aperitief. Na de middag 
bezochten we de watermolen in Pede, een molen met bovenslag uit de 
16de eeuw. Van uit Brussel bezocht Breughel vaak de Pedevallei: de wa-
termolen, de lemen huizen en heel het heuvellandschap bracht hij in zijn 
schilderijen tot leven, vaak met een vleugje triestheid. Ze stonden her en 
der in het landschap opgesteld. We stopten telkens om ze te bekijken, tot 
ergernis van sommigen die grote dorst hadden.

Als afsluiter bezochten we het kasteel van de familie Viron uit 1862.  In 
1923 kocht de gemeente Dilbeek het kasteel en werd het gebruikt als 
gemeentehuis. Nu heeft het voornamelijk een ceremoniële functie. We 
bezochten de oude raadzaal, de trouw- en de schepenzaal.  Wel verras-
send, in het kasteel zit een jaarkalender verstopt: 365 vensters, 52 deuren, 
12 torens en 7 trappen. Met een lekkere pint sloten we de rijkgevulde 
reisdag af. We hebben ervaren dat Pieter Breughel de Oude in zijn werken 
getuigt van een grote liefde voor het Pajottenland. In 2019, 450 jaar na zijn 
overlijden, wil het Pajottenland en de Zennevallei Breughel weer tot leven 
roepen.  Daarvan heeft KVLV al een voorsmaakje gehad!

KVLV OP REIS
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SCHOOLFEEST

Op zaterdag 9 juni organiseerden de Kalfortse scholen hun jaarlijkse 
schoolfeest.  Het was een zomerse dag. Het feestplein tussen de beide 
scholen schitterde onder een stralende zon en het werd weer een succes. 
Overal kinderen, ouders, grootouders, sympathisanten en Kalfortenaren 
die gezellig keuvelden bij een glaasje en wat lekkers.

Het schoolfeest was de apoteose van twee weken drukte in de beide scho-
len. In kleuterschool De Regenboog werkten ze rond het thema “Vakan-
tie”.  Er werden activiteiten georganiseerd in alle klassen, waarbij onze 
kleuters heel wat ontdekten en leerden over de wereld van water, zee, zon, 
zand en strand, kamperen, tuinen en allerlei vakantiemogelijkheden. Ook 
veilig zonnen en spelen buiten in de zon kwam aan bod. De kleuters ge-
noten van speciale uitstappen: onze kleinsten gingen zwemmen naar het 
zwembad en spelen in tuinen en speeltuinen; onze 2de kleuterklas ging 
naar de camping en ontdekte een mobilhome; de derdeklassers reden met 
de trein voor een dagje naar zee. Al die ervaringen werden muzisch uit-
gedrukt in een dansnummertje op hippe muziek dat als apotheose werd 
gebracht op het schoolfeest.

In de lagere school Twinkelveld werd er op vrije momenten druk geoe-
fend voor het vrij podium. De leerlingen haalden hun dans- en acteer- 
talent boven en oefenden hun sociale vaardigheden om samen nummer-
tjes in elkaar te steken. Er zat weer heel wat talent tussen onze leerlingen: 
dansen, hiphop, moderne dans, ballet, ritmisch turnen, zingen, zelf mu-
ziek maken op allerlei instrumenten alleen of in samenspel, orkest, mop-
pen vertellen, toneel spelen, acrogym… het kwam allemaal aan bod.

De leden van het oudercomité zorgden in de werkgroepen voor een 
perfecte voorbereiding van een spetterend schoolfeest: technische ploeg, 
catering, drank, speelstraat, sponsorgroep, desserts, toog.... Op vrijdag 
reden de klusjesmannen van Sjabi heen en weer en na schooltijd werd de 
grote tent opgesteld door leden van het oudercomité en ouders. Voor dit 
super-evenement werd op zaterdag de Schipstraat deels afgesloten om er 
een heus feestplein en speelstraat van te maken. Om 7 uur werd het po-
dium opgesteld door Patrick en Benjamin van de gemeente en van dan af 
kwamen er steeds meer helpende handen bij om alles klaar te zetten. 
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Om 14 uur opende meester Gunter het schoolfeest en ging het vrij podium 
van start van Twinkelveld, waar de leerlingen naar eigen wens en plezier 
hun beste beentje konden voorzetten. Om 15 uur opende juf Carine de 
“Vakantieshow” van de kleuters van De Regenboog en redders Eddy en 
Gunter praatten de nummers aan elkaar. Alle klassen kwamen aan bod. 
Als slot dansten de kleuters de polonaise met juf Els De Pauw die op  
pensioen ging op 1 mei.  Het tweede deel van het vrij podium met de leer-
lingen van de lagere school kon daarna weer verder gaan.

Ouders, familie en sympathisanten konden ondertussen gezellig genieten 
van het spektakel bij een glaasje, een door ouders, grootouders of familie 
zelf gemaakt prachtig dessertenbuffet en een grootse BBQ. Het werd weer 
een geslaagd feest voor de kinderen, ouders, familie, leerkrachten en de 
Kalfortse gemeenschap. Mede dankzij de vele vrijwilligers, een hardwer-
kend oudercomité en beide schoolteams! Het was bijna middernacht wan-
neer alles opgekuist was. Er werd nog even nagenoten bij een drankje en 
toen konden alle werkers moe maar voldaan huiswaarts gaan.
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AFSCHEID VAN JUF ELS DE PAUW

Els De Pauw, kleuterjuf in onze 
Kalfortse kleuterschool, ging op 
1 mei 2018 officieel op pensioen. Zij 
startte haar carrière met een eerste 
korte interim als kleuterleidster op 
1 december 1980 in de Vrije gesub-
sidieerde kleuterschool te Kalfort. 
Van 1981 tot 1987 werkte ze in 
verschillende scholen in Willebroek, 
Antwerpen, Blaasveld, Boom en vijf 
jaar in de éénklassige kleuterschool 
in Heindonk. Vanaf september 1988 
deed ze allerlei interims in onze 
Puurse regio om dan vanaf 1 okto-
ber 1992 weer in haar thuishaven 
Kalfort terecht te komen. Ze werd 
uiteindelijk op 1 januari 1995 deel-
tijds vastbenoemd aan onze school 
en combineerde dat met werk thuis 
en het zorgen voor haar eigen kin-
deren. 

Els werkte in Kalfort eerst als duo-partner in de derde kleuterklas. Toen 
juf Ria halftijds ging werken deed ze een carrière switch en koos ze ervoor 
om de allerkleinsten mee te begeleiden in hun eerste schoolloopbaanstap-
jes. Kinderen verder helpen in hun ontwikkeling heeft ze steeds met hart 
en ziel gedaan tot aan haar pensioen. Els was een gedreven kleuterjuf, 
begaan met alle kleuters, behulpzaam voor haar collega’s, altijd paraat om 
de anderen te helpen, kleuters altijd op de eerste plaats, steeds in orde met 
verplichte administratie, zonder morren uren aan de afwas tijdens school-
feest en eetdagen…

Els stond nooit graag in het middelpunt van de belangstelling, maar op 
het schoolfeest werd ze in het midden van het podium gezet, zongen haar 
collega’s voor haar een liedje, kreeg ze haar lievelingssnoep chocola, werd 
ze in de bloemetjes gezet door het oudercomité en zongen alle kinderen en 
collega’s van De Regenboog Twinkelveld een danklied. Nogmaals heel erg 
bedankt Els voor je inzet en gedrevenheid, liefde voor en begeleiding van 
de kinderen en de leuke samenwerking. Geniet nu van je pensioen.
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Het is al 31 jaar geleden dat de toenmalige processie van Kalfort werd 
omgevormd tot de Maria-Ommegang.  Ondertussen zijn de meeste pro-
cessies overal verdwenen…  maar onze Ommegang is gebleven.  En wat 
meer is: hij is springlevend, want hij wordt elk jaar vernieuwd. 

De Kalfortse PlAnt en de Puurse parochieploeg en het Ommegangcomité 
hebben dit jaar de handen in elkaar geslagen om de groep rond “het sacra-
ment” uit te breiden en meer zin te geven. 

Het prachtige beeld van Maria op haar troon onder het schitterende 
baldakijn zal nog meer dan vroeger het hoogtepunt vormen van de om-
megang: het komt helemaal aan het einde, alleen gevolgd door de harmo-
nie en de bereden politie. En de groep rond de eucharistie komt iets meer 
naar voren in een rustige omgeving, na Jozef en Maria met het kind Jezus 
en enkele meisjesgroepen in groen en rood.

Maar niet alleen de plaats is nieuw, ook de samenstelling van de groep 
ondergaat een grondige vernieuwing. Eerst komt een wagen met twee 
grote afbeeldingen: één met “Verloren zoon” en één met “Avondmaal van 
de volkeren” van de kunstenaar Johannes Wickert, telkens met een kor-
te verklarende tekst.  Hiermee willen we duidelijk maken dat een mens 
zonder God toch maar een eenzaam leven lijdt en dat de eucharistie een 
liefdemaaltijd is die we vieren in verbondenheid met alle mensen dichtbij 
en veraf.  En we plaatsen daar ook een grote gestileerde vis bij: de Ichthus.  
De eerste christenen gebruikten dit symbool als een soort  geheime hand-
tekening.  Het is ook een letterwoord: I van Jezus, CH van Christus, THU 
van Theou Huios of Gods Zoon, S van Soter of redder.  Zo hebben wij op 
deze wagen een samenvatting van heel ons christelijk geloof.

Daarna komt een groep van ongeveer twintig leden van de Ridderorde 
van Sint-Jan van Jeruzalem-hospitaalridders. Dit is een vereniging die tot 
doel heeft het christelijk geloof te bevorderen.  Er zijn meer ridderordes 
in ons land, maar deze is wel heel speciaal want oecumenisch, d.w.z.  zij 
hebben leden uit zowat alle christelijke kerken.  Deze ridders dragen een 
flambeeuw met brandende kaars.

EUCHARISTIE EN OMMEGANG
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Daarna komt de eucharistie zelf.  Een geestelijke draagt de monstrans 
met de heilige hostie onder een baldakijn, omringd door vier mannen met 
grote flambeeuwen, tien medewerkers met kleine flambeeuwen, de Puurse 
misdienaars met wierook en bel, en een grote groep biddende gelovigen.
En daarachter een wagen met een groot houten kruis, hét christelijke sym-
bool bij uitstek.

En wat is nu het belangrijkste van dit alles?  De prachtige afbeeldingen?  
De mooi opgepoetste flambeeuwen? De plechtige misdienaarskleren?   
Het belangrijkste is de grote groep biddende en getuigende gelovigen!  
En daarvoor doen we een beroep op jou, beste lezer.  Als jij vindt dat we 
als gelovige gemeenschap één keer per jaar naar buiten mogen komen om 
te tonen wie we zijn,  ga dan op zondag 26 augustus met ons mee in de 
ommegang van Kalfort.  Neem contact op met 
André Schampaert, 03 889 63 69, andre.schampaert@skynet.be  
Myriam Moons, 03 889 62 59, 0474 79 72 72, myriam.moons@hotmail.com  
En dan zullen wij je alle nodige praktische informatie geven.  Wij hopen 
dat we veel mensen bereid vinden om dit mooie plan te verwezenlijken.
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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.

FAMILIENIEUWS

Jozef Brijs, weduwnaar van Francine Schelkens
(° Hingene, 30 mei 1934 - + Kalfort, 8 mei 2018) 
Waarom al dacht vechten, waarom al die pijn. 
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. 
Je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.

Annette Van Der Linden, echtgenote van Karel De Laet
(° Kalfort, 24 maart 1936 - + Kalfort, 3 april 2018) 
Beetje bij beeetje moesten we je verlaten. 
We konden uiteindelijk niet meer met je praten. 
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven, 
zo was je jouw hele leven. 
Je was een schat voor ons allen. 
Je te moeten missen, zal ons zwaar vallen. 
Langzaam ben je moegestreden, stilletjes van ons weggegaan. 
Je grote inzet en levensblijheid zal voor ons altijd blijven bestaan. 
Zeer dankbaar om wat jij voor ons betekend hebt, 
nemen we afscheid.
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KALFORTSE KALENDER

Ma. 18 juni   WK op groot scherm - Groep V
Do. 28 juni   WK op groot scherm - Groep V
Do. 5 juli   Culinaire fietstocht - Groep V
11 juli - 21 juli   Bivak chiromeisjes (Wuustwezel) en 
    chirojongens (Westouter)
Do. 2 augustus  Kubb tornooi - Groep V
24 juni - 24 september  Wandelzoektocht - Groep V
Wo. 15 augustus  11 u. - Eucharistieviering kapelletje Lichter
Vr. 24 augustus  19.30 u. - Maria-avond 
Za. 25 augustus  17 u. - Openingsmis bedevaartweek met
    Piuskoor (Hoogstraten)
Za. 25 augustus  Vurig Vrededaal, met vuurlandschap
    Dwaallicht en Ron Jaluai - Concert Concor-
    diavrienden - Muzikaal optreden - Moving 
    Fire Arts
Zo. 26 augustus  11 u. - 31ste Maria-ommegang
19 augustus - 9 september Tentoonstelling “50 jaar Concordiavrienden”
Di. 28 augustus  20 u. - Kalfort Local - Lokaal muzikaal talent
    in het dorpshuis - Groep V
Wo. 29 augustus  20  u. - Terugkomdag ommegang

15 augustus aan het kapelletje op de Lichter
De officiële patroonheilige van onze kerk is 
O.L.V-Hemelvaart.  Dat moeten we vieren!  En 
naar aloude traditie vieren we dat aan het kapel-
letje van de Lichterstraat. Op 15 augustus 2018 
om 11 u. heeft er een plechtige eucharistieviering 
plaats met deelname van de harmonie Concordi-
avrienden, het kerkkoor van Kalfort, de parochie-
ploeg van Puurs en een hoop medewerkers. Wat 
door het comité van de Lichterstraat in het leven 
is geroepen, wordt dus voortgezet!!!
We hopen dat de gelovigen blijven komen om 
gemeenschap te vieren rond Onze-Lieve-Vrouw. 
Misintenties worden wegens vakantie best wat 
vroeger dan gewoonlijk aangevraagd; dan kun-
nen ze in het parochieblad worden gepubliceerd. 
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Het 107° Kalfortse Klokske verschijnt in september 2018.  
Artikels zijn welkom tot 5 september 2018 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...




