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Op zaterdag 30 maart organiseerde onze chirojeugd in ons dorpshuis voor de tweede keer 
een “teerfeest” met mensen die vroeger en nu vorm gaven aan de jeugdbeweging, als leider 
of leidster, volwassen begeleid(st)er of kookouder. Er waren meer dan 170 chiroenthousi-
astelingen opgedaagd voor een zeer geslaagd gezellig samenzijn. Vanzelfsprekend werden 
er heel wat herinneringen opgehaald en straffe verhalen van vroeger verteld.  Op naar de 
volgende editie van dit schitterend chirofeest!
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WOORD VOORAF
Beste lezer

Je hebt het zeker gemerkt. Het eerste nummer van de 29ste jaargang van dit tijd-
schriftje zit in een nieuw kleedje. De lente is er natuurlijk om nieuwe zaken te be-
ginnen of het een ander te vernieuwen. Je leest in de volgende bladzijden over de 
nieuwe winkel van Wim en Chris, over de nieuwe voorzitster van de KVLV, de nieuwe 
kermistentoonstelling en het nieuwe boek van Louis Callaert. 

Het is eigen aan de mens., dat vernieuwen. Want anders staan we stil. Het was niet 
anders in 2014 toen we het dorpshuis Vrededaal openden en een volledig nieuw ver-
haal begonnen te schrijven. We maakten een nieuwe vrijwilligersploeg en begonnen 
met de organisatie van nieuwe activiteiten. Het was allemaal voor de eerste keer en 
dat lokte bij vele mensen heel wat enthousiasme uit. Maar op een bepaald moment zal 
het nieuwe er af zijn, zoals de mensen zeggen. En dan is het meestal iets moeilijker 
om er blijvend de drive in te houden. Volgehouden inspanningen zijn altijd minder 
vanzelfsprekend dan  initiatieven die komen en gaan als eendagsvliegen. 

Op 26 mei organiseert dorpshuis Vrededaal opnieuw zijn park populair. Het is zo’n 
evenement waarop we elk jaar voelen wat de troeven zijn van ons dorpshuis. We 
merken dat ook aan de vele aanwezigen, die dan komen genieten van onze gezellige 
tuin midden in het dorp. We voelen dan ook dat de ingeslagen weg de juiste was: een 
moderne infrastructuur midden in een park, een gemeenschap van vrijwilligers en 
verenigingen die voor de uitbating zorgen en een ambitieus pakket aan kwaliteits-
volle activiteiten, die mensen samenbrengt en ons dorpshuis blijvend op de kaart 
zet. Nu de lente weer kriebelt, hopen we dit samenspel van elementen weer volop 
uit te kunnen spelen, ten voordele van iedereen die er iets uit wil halen: een eigen 
engagement, een leuke avond, een gezellige babbel, een deugddoende samenwerking, 
een plezante activiteit... We nodigen je uit dit lijstje zelf aan te vullen.

Veel leesplezier.

De redactie.
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Al honderd jaar lang roepen de klok-
ken de parochianen op tot gebed of om 
naar de Mis te gaan. Zij duiden het uur 
aan en melden het overlijden van de 
medeparochianen.

In de klokkenstoel op de kerk hangen 
drie klokken:
- de klok toegewijd aan de H. Jozef uit 
1890 (178 kg)
- de klok Onze-Lieve-Vrouw ten Traan 
uit 1946 (480 kg)
- de klok Lutgarde uit 1979 (310 kg)

Het oudste klokje dateert uit 1785. Het 
was afkomstig van de oude kapel, maar 

OPROEP VOOR INFORMATIE
wordt nu niet meer gebruikt. Het staat 
in de kerk. 

Een belangrijke episode in de geschie-
denis van onze klokken speelt zich af 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
Duitse bezetter eiste alle klokken op om 
te smelten en te gebruiken in de oor-
logsindustrie. Op 28 juni 1943 werd de 
klok van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan 
door de Duitse bezetter uit de toren 
gehaald. Hetzelfde gebeurde op 12 mei 
1944 met de klok van de H. Jozef. 

In februari 1946 na de capitulatie van 
Duitsland werd de klok van de H. Jozef 
in Duitsland teruggevonden en op-
nieuw in de toren gehangen. Pastoor 
Verrijdt zorgde voor de fondsen voor 
een nieuwe klok (met de naam On-
ze-Lieve-Vrouw ten Traan), ten be-
drage van 34.092 frank. De klok werd 
gegoten door klokkengieter Michiels 
uit Doornik en geplaatst door de firma 
Omer Michaux uit Brussel. Peter van de 
nieuwe klok werd Karel Spruyt, meter 
Jeanne Meersmans. De wijding van de 
nieuwe klok vond plaats op 15 juni 1946. 

Voor een volgend Jaarboek van de Ver-
eniging Heemkunde Klein-Brabant is 
David Proot op zoek naar bronmate-
riaal over de kerkklokken van Kalfort.
Wie heeft er thuis nog archiefstukken, 
foto’s van de klokken of prentjes van 
de klokkenwijdingen? Wie heeft er nog 
leuke herinneringen aan de klokken in 
de oude of nieuwe kerk? Laat het ons 
weten! Neem contact met David Proot 
of Luc Schokkaert.
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en de Gemeentelijke Meisjesschool 
(Schoolstraat/Winkelveld) (1866), die 
in 1970 fusioneerden tot de Gemengde 
Gemeentelijke Lagere School. In deze 
scholen, die de ruggegraat vormen van 
ons dorp, “genoten” duizenden kinde-
ren hun eerste scholing.  

Wil je meewerken aan deze tentoon-
stellling? Bezorg ons je klasfoto’s, 
graag met vermelding van de namen 
van de klasgenoten die op de foto 
staan. Zo maken we er  weer een leuke 
tentoonstelling van!

Dit jaar tonen we in de kermistentoon-
stelling de vele Kalfortenaren die hun 
broek (of rok) versleten op de Kalfort-
se schoolbanken. 

De Kalfortse scholen, dat zijn nu kleu-
terschool de Regenboog en lagere 
school Twinkelveld, die alletwee ho-
ren tot de scholengemeenschap SJABI. 
Maar de scholen hebben een heel ande-
re oorsprong. De Regenboog groeide uit 
de parochiale kleuterschool, die werd 
opgericht in 1884. De voorlopers van 
Twinkelveld waren de Gemeentelijke 
Jongensschool (Coolhemstraat) (1849) 

UIT DE OUDE DOOS

Meisjesschool, ca. 1943. V.l.n.r. en van onder naar boven: Alice De Wachter, Maria Van Herstraeten, 
Maria Aerts, Maria Daelemans, Maria Van Muylder, Filomeen Kerremans, Jeanne Daelemans, Jose-
phine Verheyden; Anna Roelants, Clementine Van Bogaert, Maria De Maeyer, Wilhelmine Cruyplants, 
Rosa De Maeyer, José Cools, Josée Slachmuylders, Denise Costermans; Josephine Dedecker, Louisa 
Borms, Alice Aerts, Josée Dekeersmaecker, Maria Moons; Ivonne Huygens, Jeanne Cools, Marie De 
Cré, Maria Van der Sypen, Odila Cools, Mariette De Pauw, Rosa Seghers..
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VOORZITSTERSWISSEL BIJ KVLV
Vervolgens nam Adrienne Vertessen, de 
nieuwe voorzitster, de tijd om Nini Vi-
vijs uitgebreid te bedanken.  Zij gaf de 
tekst mee van Nik Van Gool, nationaal 
voorzitster van KVLV. Zij verduide-
lijkte de betekenis van KVLV: vrouwen 
met vaart, een beweging die vrouwen 
bij elkaar brengt, een plek waar ont-
moeten en verbinden belangrijk zijn, 
een ruimte om de kracht van vrouwen 
te bevestigen en te versterken, een 
plaats om stil te vallen en verbinding 
te voelen met jezelf en de anderen. Ook 
Annie Marijsse, regio consulente van 
Klein Brabant,  had een woordje van 
dank voor Nini voor de jarenlange inzet 
als bestuurslid, als voorzitster. Nini is 
KVLV, KVLV was Nini, zij leefde voor de 
vrouwen van Kalfort. Proficiat voor de 
KVLV groep die ze uitstraling gaf.

Op zaterdag 2 februari 2019, Onze-Lie-
ve-Vrouw Lichtmis, vierde KVLV Kal-
fort naar jaarlijkse traditie haar len-
tefeest.  Het werd een zeer bijzonder 
feest, want Nini Vivijs, jarenlang voor-
zitster van onze vrouwenbeweging, gaf 
de fakkel door aan Adrienne Vertessen.

Na de eucharistieviering stroomde de 
zaal geleidelijk vol met feestelijk uit-
gedoste dames. De tafels oogden mooi 
met de in waaier geplooide oranje-rode 
servietten, de gele en oranje rozen en 
de kandelaars met gouden kaarsen. Het 
aperitief werd aangeboden en iedereen 
zocht zijn plaats op. Na een kort wel-
komstwoord genoot iedereen van een 
roomsoepje, gevolgd door een voorge-
recht met vis.
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Het optreden van Animolly, een stand-
up comedian was verrassend. Vooral 
het tweede gedeelte, de medley en de 
polonaise, leek iedereen te appreciëren. 
Het schlagerfestival was dus niet veraf.
Voor de tombola was er een mooi ge-
vulde prijzentafel. Hiervoor danken 
we van harte de vrijgevige schenkers 
en ook de bestuursleden die de prijzen 
hebben opgehaald.

KVLV Kalfort kent nu een nieuwe start 
met een sterk bestuur en vele plannen 
voor de toekomst met als hoogtepunt 
het 100-jarige bestaan in 2020.

Hierna werden de geschenken aan Nini 
overhandigd, een grote dankkaart, 
een mooie plant met orchideeën, een 
prachtig juweel met ingewerkte parel 
en KVLV ingegraveerd. Ook André werd 
bedankt met een boekenbon. Zelf be-
dankte Nini de nieuwe voorzitster voor 
de warme woorden en voor het aan-
nemen van het voorzitterschap van 
KVLV Kalfort met een mooie bloemen-
tuil. Zij benadrukte dat haar opvolgster 
KVLV Kalfort even hoog in het vaandel 
zou houden. Het was zeker een emoti-
oneel moment voor velen. Hier en daar 
werd er dan ook een traantje wegge-
pinkt. Op deze viering was de regio-
nale pers uitgenodigd en werden de 
bestuursleden en de aanwezigen op de 
gevoelige plaat vastgelegd.
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De feestvergadering van zaterdag  
4 februari 1994 was uw eerste aan-
treden als voorzitster van KVLV Kal-
fort. Intussen zijn we 25 jaar verder. 
Wat is er in die tijdspanne niet alle-
maal veranderd? Niet alleen de we-
reld, maar ook ons eigen Kalfort heeft 
de moderne evolutie niet gemist.  

Nini, je bent  erin geslaagd om KVLV 
Kalfort uit te bouwen tot een vereni-
ging zoals ze nu is, een bloeiende 
vereniging met in totaal 120 leden.  
Al die jaren hebben we kunnen ge-
nieten van een rijk gevuld program-
ma, teveel om op te noemen, maar 
toch een kleine poging: koken, bloem-
schikken, dagreizen, voordrachten 
allerhande en uiteraard niet te ver-
geten onze feestbijeenkomsten met 
animatie en lekkere maaltijden. Hier-
voor wil het bestuur en ongetwijfeld 
ook al de leden u bedanken.

Dank u wel: voor uw inzet als voor-
zitster; voor uw aandacht, toewijding 
en uw warm onthaal naar al onze le-
den.; voor uw vriendschap; voor het 
spenderen van uw tijd om contacten 
te leggen met sprekers en animato-
ren; voor het zorgen dat alles er pico 
bello uitzag bij onze ledenfeesten...

Een kwarteeuw voorzitterschap kan 
niet eindigen zonder in de bloe-
metjes gezet te worden. En zoals er 
achter elke man een sterke vrouw 
staat, staat er achter deze vrouw 
ook een sterke man. We willen dan 
ook graag André bedanken voor

DANK AAN NINI
de ontelbare uren die Nini aan KVLV 
Kalfort mocht besteden.  

Gelukkig blijft u deel uitmaken van 
het bestuur waar we uw kennis, er-
varing en inbreng goed kunnen ge-
bruiken. Uw grote bekommernis was 
de zoektocht naar een nieuwe voor-
zitster om  het voortbestaan van de 
KVLV Kalfort te waarborgen.. Samen 
met u, Nini, de andere bestuursleden 
en helpers allerhande kan ik hopelijk 
er voor zorgen dat KVLV Kalfort nog 
voor jaren een bloeiende vereniging 
blijft waar vrouwen, jong of oud, zich 
thuis en welkom voelen. Tot slot, beste 
Nini en André, wensen al onze leden 
jullie van harte nog veel boeiende 
jaren in een uitstekende gezondheid. 

Adrienne.
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Uiteraard wilden wij graag meewerken 
aan de verrassing. We verwelkomden 
Jo op 20 februari aan het Studio 100 
Pop-Up Theater met ‘Happy Birthday’, 
en speelden nog enkele fijne deuntjes 
terwijl Jo getrakteerd werd op taart en 
champagne. Zo hielpen we om hem een 
onvergetelijke dag te bezorgen.

Bedankt voor jullie steun, Kalfortena-
ren

Op zaterdag 23 februari organiseerden 
wij voor de achtste keer de Concordia-
Quiz. De place to be was zoals steeds 
ons repetitielokaal, dorpshuis Vrede-
daal, waar zo’n 50 quizploegen het te-
gen elkaar opnamen. En wat een span-
nende avond werd het! Verschillende 
ploegen raceten nek aan nek tot de fi-
nish, maar uiteindelijk was het de ploeg 

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
Muzikale verrassing voor jarige Jo De 
Meyere

2019 is amper drie maanden ver, maar 
wij van het Harmonieorkest Concor-
diavrienden hebben toch al heel wat 
nieuws te melden. Zo kregen we on-
langs van de mensen van Studio 100 een 
aanvraag om mee te werken aan een 
verrassing... en niet zomaar één! Acteur 
Jo De Meyere, die meespeelt in de Spek-
takel-musical 40-45, werd 80 jaar, en 
de cast en crew van de musical wilden 
hem daarom in de bloemetjes zetten. 
Naar verluidt was de organisatie bij 
ons terechtgekomen omdat ze hadden 
vernomen dat wij binnenkort met Jel-
le Cleymans (die ook meespeelt in de 
musical) zouden optreden (zie hierna). 
‘Als Jelle dat orkest goed vindt, dan wij 
ook’, moeten ze gedacht hebben! 

De zichtbaar ontroerde jarige Jo De Meyere bij ‘‘40-45’-regisseur Frank Van Laecke en de Concor-
diavrienden.
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In volle voorbereiding voor ‘Harmo-
nieorkest Concordiavrienden In Con-
cert’ met Jelle Cleymans

Op 25 maart was Jelle Cleymans te 
gast op onze repetitie, samen met het 
kinderkoor van de muziekacademie. 
We namen de partituren door van alle 
nummers die we samen op ‘Harmo-
nieorkest Concordiavrienden In Con-
cert’ zullen brengen. Dat concert vindt 
plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 april 
in cc Binder en is helemaal uitverkocht. 
De verwachtingen zijn dus hoogge-
spannen!

De repetitie verliep gelukkig heel vlot, 
en bovendien in een aangename sfeer. 
Zo grapte Jelle bij binnenkomst dat hij 
ontzettend blij was dat hij éindelijk 
nog eens in Puurs mocht komen optre-
den, terwijl hij voor de musical ‘40-’45 
reeds enkele keren per week naar onze

‘Cum Laude’ die het goud wegkaapte 
(met 113 punten op 130).

Enkele weken later, op zaterdag 16 en 
zondag 17 maart, hielden wij ons jaar-
lijkse eetfestijn. Tijdens dat weekend 
ruilden wij onze muziekinstrumenten 
in voor keukengerei, en serveerden we 
onder meer heerlijke zalm en steak. Tal 
van sympathisanten zakten af naar het 
dorpshuis en aten hun buikje rond. Er 
was maar nét genoeg plaats in de zaal 
om alle gasten te ontvangen. 

We willen graag alle bezoekers van onze 
quiz en ons eetfestijn van harte danken 
voor hun steun aan onze vereniging! 
Hopelijk zien we jullie ook bij een vol-
gende gelegenheid weer terug!

Het keuken- en zaalteam zijn klaar om de eerste gasten te ontvangen op het eetfestijn.
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‘Band for the Future’. Het is zelfs mo-
gelijk voor leerlingen van de muzieka-
cademie om het vak ‘groepsmusiceren’ 
te vervangen door repetities in ons har-
monieorkest of instaporkest (als alter-
natieve leercontext).

Piano en drum zijn ontzettend populair, 
maar niet iedereen weet hoe een trom-
bone klinkt of wat voor mooie klanken 
een hoorn kan produceren. Wij vinden 
het uiteraard belangrijk dat de klassie-
ke instrumenten ook voldoende aan-
dacht krijgen. Daarom laten wij tijdens 
het infomoment het publiek kennis-
maken met de verschillende blaasin-
strumenten uit ons orkest. Zo kunnen 
muzikanten in spe een geïnformeerde 
keuze maken.

En verder ...

Ook na ons concert in april zitten wij 
niet stil. Op zondag 26 mei zorgt onze 
Big Belly Band voor het mooie weer 
op Park Populair, een fijne organisatie 
van én aan ons dorpshuis. Verder heb-
ben we ook deze zomer, tijdens Kalfort 
Kermis, en in het najaar nog heel wat 
activiteiten in onze agenda staan, maar 
daarover volgende keer meer.

gemeente afzakt! Wij zijn nu al heel te-
vreden over de samenwerking, en kij-
ken reikhalzend uit naar de concerten.

Wil jij ook muziek leren spelen? Kom 
langs op ons infomoment!

De week na ons concert, op zondag 28 
april (vanaf 10u30), organiseren wij in 
dorpshuis Vrededaal een infomoment 
over muziekopleidingen en stellen wij 
onze instrumenten voor. Hiermee wil-
len we iedereen die zin heeft om een 
blaasinstrument te spelen – jong en 
oud, beginner of gevorderde – bereiken 
en kennis laten maken met onze ver-
eniging en ons aanbod.

Het is namelijk zo dat wij als vereniging 
heel wat ondersteuning bieden bij de 
verschillende aspecten van een muziek- 
opleiding. Zo bieden wij instrumenten 
aan, en ondersteunen wij beginners die 
een instrument willen leren bespelen, 
maar net zo goed gevorderde muzi-
kanten die willen overstappen naar een 
blaasinstrument. 

Wie wil leren om in groep samen te 
spelen met andere muzikanten, kan 
bovendien terecht in ons instaporkest 

Jelle Cleymans poseert tussen voorzitter Ludo 
Schevenhals en dirigent Johan Peeters.

De Big Belly Band op het Park Populair van 
2018.
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In Kalfort beoefenden Louis Van Cau-
wenbergh (1852) en Francina Verton-
gen (1851) de stiel. Charles Hoofd, een 
slachter en tapper uit Bornem, was 
beenhouwer in Kalfortdorp rond 1900, 
maar verhuisde in 1906 naar Wille-
broek. In hetzelfde Kalfortdorp hadden 
Jozef Aerts (1889) en Joanna Verbeeck 
(Londerzeel, 1887) een zaak. Meer dan 
dat ze bestonden, weten we niet over 
deze winkels.

In de Schipstraat 16 was Henri De 
Wachter (Heintje Zieles) (1865-1940) 
samen met zijn vrouw Joanna Catha-
rina Tersago (1858-1914), beenhou-
wer-winkelier en herbergier van De 
Beenhouwersgilde. Hij werd opgevolgd 
door zijn zoon Kamiel (1891-1973), ge-
huwd met Augustina Van der Straeten 
(1901), maar die hield het bij een been-
houwerij, zonder café.

VLEES OP ONS BORD VROEGER EN NU

Op 31 januari 2019 openden Wim Suys 
en Chris Gorremans hun nieuwe sla-
gerij in de Guido Gezellelaan. Met deze 
zaak schakelen Wim en Chris over naar 
een grotere dimensie. Want hun sla-
gerij is nu 300 m2 groot.  Ze laten hun 
winkel in Kalfortdorp achter, waar ze 
in 1997 met hun slagerij startten. Het 
pand in het dorp had een verleden van 
kleinhandel, want lange tijd was hier 
de kruidenierswinkel van Maria Lam-
berts-Daelemans (Maria Puitte) ge-
vestigd. We wensen Wim en Chris heel 
veel succes met hun nieuwe zaak!

Vooraleer Wim en Chris er waren, kre-
gen de Kalfortenaren ook hun stukje 
vlees op hun bord. En daarvoor zorgden 
meerdere handelszaken. Dikwijls gin-
gen deze zaak over van ouder op kind 
en bleven de beenhouwerijen dus gene-
raties lang actief.
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vliet, die huwde met zijn dochter Paula 
(1918-1988). Maurits was zeer actief in 
de Kalfortse middenstandsbond NCMV.

Een beetje verderop was er de slage-
rij van Florent Piessens (1905-1976), 
echtgenoot van Emma De Boeck (1905-
1967). Florent was ook lid van de 
Beenhouwersbond van Willebroek en 
omstreken en ondervoorzitter van de 
Harmonie Concordiavrienden. Hij werd 
opgevolgd door zijn zoon Jan (1931-
2011) en diens vrouw Rafael Decorte 
(1933-2005). Jan introduceerde de bes-
te grijze penzen van de omtrek.

In het dorp waren er twee beenhouwe-
rijen die tot in de jaren negentig van de 
vorige eeuw actief waren. 

Arthur Vancauwenbergh (1887-1956), 
bekend als Tuur van de witte koopman, 
gehuwd met Rosalie Meskens, en na 
haar vroege dood hertrouwd met Cle-
mentina Borghijs (1886-1957) baatte 
een beenhouwerij uit in het huis links 
naast de huidige parking. Tuur was ook 
bestuurslid van de fanfare De Verenig-
de Vrienden. Hij werd opgevolgd door 
zijn schoonzoon Maurits Selleslagh 
(1920-2001), voorheen koster in Eike-

Beenhouwers in actie. V.l.n.r. Henri Janssens, 
Kamiel De Wachter en zijn vader Henri.

Beenhouwersbond van Willebroek met in het 
midden (met hoedje) Jan Piessens.

Twee generaties beenhouwers. Maurits Selleslagh en zijn schoonvader Arthur Vancauwenbergh.
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die op zijn beurt de beenhouwersstiel 
leerde. François werd opgevolgd door 
zijn zoon Willem (1949) die met zijn 
echtgenote Emilienne Van Limberghen 
(1949) de slagerij verder uitbaatte. De 
zaak werd overgenomen door Kristof 
Vanraes en Anja Vandewalle en gemo-
derniseerd tot traiteur-slagerij Den 
Amer, die nog steeds actief is.

Jan Verlinden (1913-1999) en Martha 
Michiels (1917-2012) hadden hun 
beenhouwerij op de Kleine Amer 82 
vanaf ca. 1949 tot 1974. Het vlees werd 
niet alleen in de winkel verkocht, maar 
ook op bestelling. Dagelijks werden de 
klanten bediend via een draagtoer door 
Martha, later bijgestaan door de zonen 
Marcel en Paul. Jan ging de dieren ko-
pen op de markten van Anderlecht en 
Gent. Achter de winkel werd een werk-
huis gebouwd, waar het vlees werd ver-
werkt en bereidingen werden gemaakt 
als pensen, kipkap en stoofvlees. Het 
was Martha haar levenswerk. De zaak 
werd niet overgenomen.

Op de Kleine Amer, tot in 1957 onder-
deel van de parochie Puurs, maar vanaf 
dan een stukje van Kalfort, waren twee 
beenhouwers actief. 

Jacobus (Kobe) Pauwels (1835) baatte 
met zijn echtgenote Theresia De Man 
(1845-1931) een paardenslagerij uit. 
Louis De Prins (1887-1974) leerde hun 
dochter Florence (1891) kennen, en al-
hoewel hij verloofd was, besloot hij te 
kiezen voor de dochter en de bloeiende 
zaak op de Amer. Hij verkocht op mark-
ten en leverde ook aan huis. De paar-
denworsten van De Prins waren gekend. 
In de gemeentepolitiek steunde hij de 
liberaalgezinde lijst van vrederechter 
Verstraeten. Hij werd gemeenteraads-
lid in 1932. Alhoewel hij zeer gul was 
geweest met vlees, werd hij in 1938 tot 
zijn teleurstelling niet herkozen. Paula 
Verbruggen kwam in 1939 als meid bij 
het kinderloze echtpaar De Prins-Pau-
wels en deze adopteerden haar. Paula 
behaalde haar diploma slager en trouw-
de met melkboer François Willockx, 

Martha Michiels en Jan Verlinden in hun been-
houwerij op de Kleine Amer.

François Willockx en Paula Verbruggen op de 
markt, ca. 1948.
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Park populair bevat dezelfde ingre-
diënten: een tuinfeest met een frisse 
pint en een hapje (vanzelfsprekend met 
onze Kalfortse asperges!) en een boel 
leuke optredens. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer-
tje zag de playlist er als volgt uit:
14u – 14u30: Big Belly Band
14u – 15u30: Kindertheater Jeuk 
15u30 – 17u: Soul4You
17u– einde: The Lost Souls and Friends 

De Big Belly Band hoeven we niet voor 
te stellen. Onze plaatselijke ambiance-
groep, opgericht vanuit de Concordia-
vrienden en die van hun dikke buiken 
hun handelsmerk hebben gemaakt, 
blazen de sfeer er onmiddelijk in. 

De winterse dorpshuisactiviteiten 
hebben gebracht, wat we ervan konden 
verwachten: een creatief naaicafé, een 
gezellig oudejaarsfeest, een prach-
tig aperitiefconcert en een lekkere 
winter-BBQ. Enkel de petanqueavond 
bleef onder de verwachtingen, al werd 
wel duidelijk dat onze tuin voor een 
dergelijke activiteit een perfecte loca-
tie is. Dank aan iedereen die aanwezig 
was op al deze activiteiten en vooral 
aan de vele vrijwilligers die deze ac-
tiviteiten hebben georganiseerd. Het 
dorpshuis kan nu met een goed gevoel 
zijn winterkleed afleggen en zich op-
maken voor lente en zomer. Als we aan 
de lente denken, denken we onmiddel-
lijk aan ons groots opgezet park popu-
lair, dat dit jaar plaatsvindt op zondag 
26 mei. Zorg ervoor dat je er bij bent!

PARK POPULAIR 2019
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Het dorpshuis draait maar dankzij de vele verenigingen 
bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is 
meer dan nodig.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbeta-
len, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 euro 
één tafel en met 250 euro één kubieke meter metselwerk. 
Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van ons 
dorps-huis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting 
verleent haar medewerking aan het project. 

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding ‘***128/2866/00066***’.O
PR

O
EP

AAN DE KALFORTENAREN

Daarna is er ruimte voor kinderen en 
jeugd tijdens de voorstelling van kin-
dertheater Jeuk.  Theater Jeuk staat 
voor prettig gestoord meespeeltheater 
voor kinderen, waar ook volwassenen 
plezier aan zullen beleven. We zijn be-
nieuwd wat ze in Kalfort uit hun hoed 
gaan toveren!

Vervolgens is het de beurt aan  
Soul4You. Het mag al eens uiterst 
dansbaar, grappig en entertainend zijn 
en de beste soul en funk-nummers van 
de laatste vier decennia vormen slechts 
een springplank voor wat een heuse 
muzikale roller coaster blijkt. Wei-
nig genres of al dan niet vergeten hits 
ontspringen hier de dans.  Geen prui-
ken, verkleedpartijtjes en andere on-
derbroekenlol, maar een aanstekelijk 
amusante bende muzikanten/enter-

tainers die met veel smaak, geraffi-
neerd en op een kwaliteitsvolle wijze 
het dak er telkens weer afspeelt.

We sluiten onze parkfeesten met The 
Lost Souls and Friends, die ooit in 
de pers werden omschreven als “een 
verzameling prima muzikanten die 
zichzelf en het publiek vermaken met 
akoestische, meestal Engelstalige, ge-
kende covers. Een beetje Blues, een 
beetje Rock ’n Roll een beetje Pop. 
Kortom: “botsautomuziek” van de bo-
venste plank. Een vleugje improvisatie 
en een beetje humor is nooit ver weg.”

Dit is een topdag voor ons dorpshuis, 
zeker en vast als het weer meezit en we 
volop van onze tuin kunnen genieten! 
Wees erbij en kom samen met je familie 
en vrienden naar de Vrededaaltuin!
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de Wiele in Coolhem, zoals tijdens de 
middeleeuwen reeds gebeurde in kas-
teel- en kloostertuinen. De meestal 
mooi gebusselde asperges werden op-
gehaald door handelaars in groenten 
en vervoerd naar markten en veilingen. 
Asperges van Kalfort werden een be-
grip. De naam verscheen op spijskaar-
ten in Parijs en andere Franse steden 
als Asperges de Calfort, natuurlijk uit te 
spreken op z’n Frans. En op het kro-
ningsfeest van koningin Elisabeth van 
Engeland in 1953 werden asperges van 
Kalfort opgediend.

Vooral de decennia 1920-30 waren suc-
cesjaren voor de inwoners van Kalfort. 
De gezinnen waren nog groot om mee 
te werken tijdens de oogst die loopt van 
eind april tot Sint-Jan (24 juni). Voor 
land- en tuinbouwers betekende de

Het witte goud van Kalfort

De teelt van asperges is belangrijk ge-
weest voor Klein-Brabant, vooral in 
Kalfort, maar ook op de kouters in de 
buurgemeenten. De hoger gelegen 
zandgronden waren uitermate geschikt 
voor de teelt. In navolging van de Bra-
bantse Kempen vond ook hier vanaf 
1870 de teelt ingang. Landbouwer en 
groenteteler Henri Meersmans haalde 
jonge planten (klauwen genoemd) in 
Heist-op-den-Berg en handelaar in 
plantgoed Malijn aan de Keulenstraat 
(thans Robert Verbelenstraat) verkocht 
eveneens jonge planten. Koopman 
Louis Bosserez anderzijds bracht as-
pergezaad mee uit Rijsel.

Er zouden vóór 1870 reeds asperges 
geteeld zijn in de tuin van kasteel Van 

ASPERGES DE CALFORT

Aspergebermen achter de Coolhemstraat in 1958. Foto genomen vanop de nieuwe viaduct. 
Achteraan de plaats waar later de chirolokalen en de voetbalterreinen zullen komen.
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teelt van asperges een onderdeel van 
hun inkomen. Voor arbeiders en mid-
denstanders gold het een mooie bijver-
dienste. De teelt was er zo belangrijk dat 
men in Kalfort rekende volgens andere 
seizoensnormen: vóór en na de asper-
getijd en vóór en na Kalfortkermis.

Na 1950 boette de teelt aan belang in. 
Oorzaken waren bodemmoeheid, de 
schimmelziekte fusariose, de aanre-
kening door de dienst der belastingen, 
de hoge werkdruk tijdens de oogst en 
de verminderde inwoning van meehel-
pende (groot)ouders.

Louis Callaert

Het artikel “Asperges de Calfort” 
komt uit het boek Canon van Puurs 
van Louis Callaert, zonder twijfel de 
belangrijkste en meest productie-
ve heemkundige van Klein-Brabant.  
Vijftig afzonderlijke verhalen beli-
chten de belangrijkste gebeurtenis-
sen, evoluties, personen of elementen 
aan de hand van iconische beelden 
uit de geschiedenis van Puurs, Kalfort, 
Breendonk, Liezele en Ruisbroek. 

Het boek telt 180 pagina’s A4-for-
maat met meer dan 250 foto’s en 
illustraties en is aan 26,10 euro te 
koop bij de auteur (Europastraat 14 
in Puurs) of via www.shopmybooks.be.

CANON
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FAMILIENIEUWS
EMILIENNE ‘EMMY’ JANSSENS, 
ECHTGENOTE VAN HENRI VERBRUGGEN
(° Terhagen, 7 juli 1945 - + Kalfort, 12 maart 2019)
Zo onverwacht, zo ineens, kan het ons overkomen. 
Stil en eenvoudig heb je ons verlaten.  
Je warm en teder hart is zomaar stilgevallen. 
Afscheid nemen ging niet meer,  
dat doet zo verschrikkelijk veel pijn.
Je ging zo graag op reis. 
Maak nu maar je grootste reis, naar de tuin van Eden, 
omringd met de allermooiste bloemen waar jij zoveel van hield. 
Bedankt voor al je liefde en al je geven. 
Alle mooie herinneringen voor eeuwig in ons hart.

MARIA MOONS,
WEDUWE VAN ROGER PHILIPS
(° Puurs, 4 maart 1934 - + Boom, 3 maart 2019)
Woorden zijn schaars om je afscheid te omschrijven. 
Stil en eenvoudig heb je ons verlaten. 
Maar de pijn van je heengaan  
is daarom niet lichter om te dragen. 
Diep in ons hart blijf je aanwezig, 
met al het goede dat je was. 
Goede herinneringen blijven. 
Mama, we hebben van je gehouden 
en doen dat nog steeds.

JOZEF MOONS
(° Willebroek, 21 juli 1947 - + Edegem, 1 maart 2019)
Lid van fietsclub Kalfort Dries
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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.

FRANS MOEYERSOMS
(° Ruisbroek, 20 februari 1930 - + Puurs, 31 januari 2019)
Hij werd priester gewijd te Mechelen op 19 december 1954. 
Hij studeerde aan de KU Leuven (1954-1958). 
Hij was leraar aan het O.L.V.-college te Boom (1963-1978). 
Hij was directeur van het Heilig Hartcollege te Heist-op-den-
Berg (1978-1992). 
Hij was algemeen aalmoezenier van de Katholieke Filmliga 
(1982-2004). 
Bij zijn pensioenstelling werd hij medewerkend priester in de 
Sint-Jozefparochie te Mortsel (1992-2014).
Je lag daar zo stil, heel stil en je zei niets meer tegen ons. 
Elke dag zag ik de weg naar het einde toe korter worden. 
Je hart werd moe, je greep verzwakte. 
Je ging van ons heen zonder een enkel woord. 
Zonder een enkel gebaar. Zonder een enkel teken. 
Wat doet afscheid nemen pijn, ontzettend veel pijn.

MARCELLA HUYGENS, 
WEDUWE VAN KAREL HAVERALS
(° Puurs, 10 juli 1931 - + Bornem, 8 januari 2019)
Je weerstand was erg groot,  
eigenlijk wilde je nog lang niet dood. 
Je door ons laten helpen, liet je niet gauw toe. 
Alleen op het laatst, je was ook zo ontzettend moe. 
Wat je zei was vaak anders, dan je bedoelde. 
Maar wij wisten wel wat je voelde. 
Er werd jou niet meer tijd gegeven.  
In ons hart zal je altijd blijven leven.
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KALFORTSE KALENDER
Za. 6 april  Kwis Chirojongens Kalfort - Dorpshuis
Ma. 15 april  Paasfeest OKRA - Dorpshuis
Vr. 19-za. 20 april In Concert - Concordiavrienden - CC De Binder
Vr. 26 april  Pokeravond - Groep-V - Dorpshuis
Zo. 28 april  10u30-12u30: Infomoment muziekopleiding en instru- 
   menten Concordiavrienden - Dorpshuis
Do. 2 mei  Meibedevaart OKRA - Kerk en Dorpshuis
Vr. 10 mei  Mountainbiketocht - Groep-V - Dorpshuis
Zo. 26 mei  Park populair -Dorpshuis
   14u – 14u30: Optreden Big Belly Band
   14u – 15u30: Kindertheater Jeuk 
   15u30 – 17u: Optreden Soul4You
   17u– einde: Optreden The Lost Souls and Friends 
Do. 20 juni  19u: Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 22 juni  11u: Pasbeurt Maria-ommegang
Zo. 23 juni  Zomerwandeling WVK Puurs - Dorpshuis
Vr. 21 juni  Cocktailavond - Groep-V- Dorpshuis 
Do. 4 juli  Culinaire fiestocht - Groep-V - Dorpshuis
11-21 juni  Kamp chiromeisjes en -jongens Kalfort

Op zondag 20 januari was er veel schoon volk in het dorpshuis voor het apertiefconcert met gi-
taarvirtuoos Aram Van Ballaert, die op een spontane manier zijn programma Nylon & Steel bracht.



Het 110° Kalfortse Klokske verschijnt in juli 2019. 
Artikels zijn welkom tot 15 juni 2019 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 ontvan-
gen, betalen een minimale bijdrage van 20,00 euro.

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

MET DE STEUN VAN...




