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Chiro Kalfort is weer klaar voor een nieuw werkjaar! Hier de leidsters met op de onderste rij 
v.l.n.r. Joke Demeyere, Lize Vermeiren, Martha Debrabandere, Janne Van Steenwinkel, Lynn 
Suys, Lindsey Huyssens, Lyzanne Dielkens, Iris Van den Eede en Esther De Groof en op de 
bovenste rij Lauren Vertongen, Yanka Meeus, Ine Schokkaert, Karen Vingerhoets, Myrthe 
Verhoeyen, Lynn Caluwé, Marie Debrabandere, Sarah Fostier en Allessya Baldassare. Dit jaar 
zijn er maar liefst acht nieuwe leidsters om het team te versterken: Lize Vermeiren, Martha 
Debrabandere, Janne Van Steenwinkel, Lynn Suys, Iris Van den Eede, Esther De Groof, Lau-
ren Vertongen en Yanka Meeus. Bij de jongens zijn het Jef Schelfhout, Wannes Maes, Jan Van 
Praet, Thomas Delrue, Willem Vansteyvoort, Jef Servaes, Dentel Van Ranst, Kevin Moons, 
Daan Fostier, Pol De Boeck, Siebe Spittaels, Toon Cools, Dries Servaes, Jonas Danckaers, Jens 
Leroy en Robbe Danckaers, die elk zondag klaarstaan voor hun chiroleden!
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WOORD VOORAF
Beste lezer

Onze Vlaamse regering besliste om zwaar te besparen op de “gesubsidiëerde  sec-
tor”, zeg maar sociale en culturele spelers, die grotendeels door de overheid worden 
gefinancieerd, en in vele gevallen behoren tot het zogenaamde “middenveld”. Dit 
is natuurlijk geen vrijblijvende keuze, want het verzwakt de vele organisaties die 
tussen burgers en overheid staan. Het zijn organisaties die dikwijls de belangen van 
hun leden verdedigen en in vele gevallen ook taken opnemen, die eventueel ook door 
de overheid zouden kunnen worden opgenomen. De maatregelen spelen zich af op 
Vlaams niveau. Lokale organisaties zullen hierdoor niet worden getroffen.

Het doet ons ook nadenken en reflecteren over de rol van het middenveld binnen onze 
lokale gemeenschap. Als we de gedachtegang van de koele minnaars van dit veld tot 
in zijn uiterste consequentie volgen, dan neemt de overheid de taken over van vele 
verenigingen die in het hart van onze dorpen functioneren. Moet het lokale bestuur  
het dorpshuis runnen, de ommegang organiseren, evenementen in handen nemen, 
het sportaanbod, jeugdwerk en sociaal-cultureel leven aansturen? Of integendeel dit 
alles blijvend ondersteunen en subsidiëren? Slechts op die manier kunnen de vele 
initiatieven die worden gedragen door honderden enthousiaste vrijwilligers en die 
veelal taken uitvoeren aan een fractie van wat het zou kosten mocht de overheid dit 
overnemen, overleven en sterker worden.

Het is een keuze voor een maatschappijmodel, één waarin de burger rechtstreeks 
afhankelijk is van de overheid en wat die aanbiedt, of één waar de burgers, verenigd 
in een sterk middenveld, mee kunnen bepalen hoe onze gemeenschappen er uitzien: 
warm, gastvrij, verbonden, met oog voor de zwakkeren en de ouderen? 

Vanuit het dorpshuis pleiten we om blijvend substantieel te worden ondersteund, 
zodat wij als organisatie verder onze rol ten volle kunnen spelen, dicht bij de men-
sen. En samen met ons al onze jeugdbewegingen, sociaal-culturele verenigingen 
en sportclubs.

Veel leesplezier.

De redactie.
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UIT DE OUDE DOOS

Bovenste rij v.l.n.r. Catho Blommaerts, Adeline Feremans, Maria Verbeeck, Mariette Verbruggen, Rosa 
Van Thienen, Lucie De Bondt, Bertha Van Bossche, Marie-Louise Borghmans, Celine Andries, Sidonie 
De Wachter.. Derde rij: José Gevels, Yvonne Van Huyneghem, Gusta Vanherstraeten, Hortense Pintens, 
Louise Schevenhals, Maria Verbruggen, Louise Pauwels, Maria Verelst, Paula Van Assche. Tweede 
rij: Lea Merckx, Paula Bogaerts, Jeanne (of Maria) Saerens, Godelieve Daelemans, Celine Illegems, 
Alice Van Achter, Marie-Louise Maes, Anita Vanherstraeten, José Peeters, Madeleine Van de Venne, 
Josephine Van den Berghe. Onderste rij: Adrienne De Schrijver, Germaine De Pauw, Valentine Van-
herstraeten, Aline Mees, Gusta Peeters, Jeanne Huyck, Paula De Smedt en Lisa Boey.

“Prachtige tentoonstelling over een 
stukje geschiedenis van het Kalforts 
onderwijs, mooie herinneringen die 
men moet koesteren. We popelen al 
voor de volgende editie.” 
“Altijd de moeite om de tentoonstel-
ling te bewonderen en mooie herinne-
ringen boven te halen.”

We halen nog een fotootje uit de oude 
doos boven. Op de foto poseren de 
Kalfortse meisjes van het schooljaar 
1938-1939 fier voor de fotograaf. 

De 30ste kermistentoonstelling was 
een groot succes. Op sommige mo-
menten was het weer druk in de kerk.

Uit de reacties:  
“Zoals ieder jaar weer een mooie ver-
zameling uit de oude en minder oude 
doos. Dit vraagt véél zoekwerk, maar 
het loont de moeite. Doe zo verder, 
want iedereen verwacht deze tentoon-
stelling ieder jaar.” 
“Wat een schitterende mooie tentoon-
stelling.” 
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KALFORT KERMIS IN VREDEDAAL
kest de Concordiavrienden (muzikale 
sfeer!), een vuuract van circus Paljasso 
(fijn verzorgd en humoristisch!) en de 
coverband Rock au Vin (ambiance!). Dit 
alles werd gepresenteerd in het door de 
Vuurmeesters mooi uitgelichte kader 
van onze tuin.

Op ommegangdag werd het dorpshuis 
uitgebaat door de Concordiavrienden, 
zoals telkens weer perfect georgani-
seerd. Op maandag was VKSJ Puurs te 
gast. Op dinsdag waren de muzieklief-
hebbers massaal opgedaagd voor Kal-
fort Local, alweer een activiteit die niet 
meer weg te denken is uit onze kermis.. 
Op het podium verscheen eerst Stam-
pede ft. The Kalfort R&B Junior Stars, 
een groep rond Toon van Raebroekx, 
die klasse in huis had. Daarna volgde

Het was een schitterende Kalfort Ker-
mis, die we niet snel zullen vergeten. 
Door het mooie weer was er veel volk 
en kon ons dorpshuis zijn rol als ge-
meenschapshuis volop spelen. 

De werkgroep evenementen zorgde er-
voor dat het dorpshuis er klaar voor was. 
De inrichting van de zalen, het vinden 
van kermissponsors, het inslaan van 
de nodige dranken... alles verliep goed. 
Op vrijdag beet Har(d)t voor Muco de 
spits af. Het terras was onmiddellijk 
een trekpleister. De dag daarop stond 
Vurig Vrededaal geprogrammeerd, een 
vaste waarde in het kermisprogramma, 
zeker na deze derde editie. De honder-
den aanwezigen in ons park genoten 
van de optredens van Taiko Ikezuki 
(indrukwekkend!), ons harmonieor-
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Op vrijdag opnieuw vol huis voor de 
kwis van Volley-Kalloo.

Als dat nog niet genoeg was, stond er 
op zaterdag een volledig nieuw event 
op het programma, ontsproten uit het 
brein van Wim Servaes. Honderden 
mensen ontbeten samen met de ster-
ren Eric Flanders en Jo Vally. De sfeer 
zat er van ‘s morgens al vroeg in. In de 
namiddag werd dit wat oudere publiek 
afgelost door het jeugdig enthousiasme 
van de deelnemers van de loopronde 
die hun prijzen kwamen afhalen. 

Daarna keerde de rust geleidelijk aan 
weer. Op zondag sloot Dansliga Puurs 
met haar opendeurdag de kermis af. 
Een kleine groep medewerkers ruimde 
de parktuin op en dronk een laatste pint 
op de succesvolle Kalfort kermis 2019!

gelegenheidsband Tears of Maria met 
Gunter Aerts, Bart Decat, Anne De Ron 
Bert De Wit, Danny Moons, Fien en Lies 
Schokkaert. De groep bracht duidelijk 
vele fans op de been en bracht er vuur 
in. De lijn werd doorgetrokken door 
Amity Boulevard, de groep die in de 
kelder van ons dorpshuis haar repeti-
tielokaal heeft gevonden en die voor de 
eerste keer terug optrad in een nieuwe 
bezetting. Toffe avond!

De dag daarop was het even pauze met 
de terugkomdag van de ommegang, 
waarop een vijftigtal geïnteresseerden 
de film van de ommegang bekeken. Dit 
was slechts stilte voor de storm, want 
donderdag stond er de jaarlijkse zie-
kendag op het programma, de activi-
teit waarop meer dan 300 zieke en oude 
bewoners van Puurs komen proeven 
van de Kalfortse kermisgezelligheid.  



DE KALFORTSE KLOK8

GESPREKJE MET WARRE VAN HOECK
We treffen Warre - waar kan het ook 
anders - in dorpshuis Vrededaal. Sinds 
het afscheid van Hervé, nu al meer dan 
een jaar geleden, is Warre zaalverant-
woordelijke. Tijd dus om hem even te 
vragen hoe het ermee gaat.

Dag Warre, kan je je even voorstellen?
Ik ben Edward Van Hoeck, geboren in 
1956. Ik groeide op in Breendonk en 
Willebroek en na mijn huwelijk met 
Lieve Servaes werd ik “Kalfortenaar”. 
We vormen een gezin samen met mijn 
dochters Tineke en Anneke en twee 
kleinkinderen. En er is ook nog eentje 
op komst. Ik studeerde A2 elektro-
mechanica en begon op mijn 18de te 
werken bij Lambrechts Constructie in 
Ruisbroek. Ik was veel op verplaatsing, 
o.a. in Engeland bij brouwerijen en 
melkerijen om vaten- en bakkenwas-
sers en transportbanden te installe-
ren. Ik werkte daar acht jaar, met een 
onderbreking in 1976 - het jaar van 
de grote overstroming in Ruisbroek 
- toen ik mijn militaire dienstplicht 
deed. Lambrechts Constructie was een 
leuk bedrijf om te werken, maar na 
acht jaar hield ik het er toch voor beke-
ken en werd vrachtwagenchauffeur bij 
Sematrans, het bedrijf van mijn latere 
schoonvader. Na nog eens acht jaar in 
de camion werd ik machinehersteller 
bij Devos Lemmens. Ten slotte was ik 
lijnverantwoordelijke en coördinator 
bij Pfizer, nog eens 16 jaar. Zo heb ik 
veertig jaar gewerkt, altijd met veel 
zin. Alleen met de mentaliteit van de 
collega’s, die er de kantjes afliepen, 
kon ik niet goed om.

Allé, veertig jaar was genoeg geweest. 
Ik ben dan op brugpensioen gegaan.

En hobby’s, Warre?
Ja, ik ben ooit nog een goeie drummer 
geweest. En ik reed met de wielertoe-
risten Sjepappen. Vroeger gingen we 
ook veel wandelen. Maar mijn gezin 
kwam altijd op de eerste plaats.

Hoe ben je dan in de taak voor het 
dorpshuis gerold?
Enkele jaren geleden kwam er de vraag 
van het bestuur om mee in te stappen 
in de obligatielening. Ik vond het een 
mooi project. Zo ben ik er in gerold, om 
te kunnen helpen. Eigenlijk op dezelfde 
manier zoals ik in het ommegangco-
mité ben verzeild geraakt.
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Wat zijn je belangrijkste taken? 
Dagelijks communiceren we vanuit 
thuis met de toekomstige huurders 
en organisatoren, om alles goed af te 
spreken. Ik ben bijna dagelijks aanwe-
zig als er activiteiten zijn van de ver-
enigingen. Want ik vind het belangrijk 
dat alles in orde is! Samen met de hulp 
van ons Lieve en George beheren we 
ook de kasten met servies. Dit is altijd 
een hele klus. Ik verzorg de technische 
permanentie. Als ik zelf niet thuis ben, 
dispatch ik dat naar mijn collega’s van 
de technische ploeg. Met de andere 
handige Harry’s George, Ludo, Florent 
en Hendrik voeren we ook allerhande 
klusjes uit.

Zijn er zaken die je wil verbeteren?
We moeten nog meer sensibiliseren  
zodat elke nieuwe gebruiker een proper 
dorpshuis kan betreden. Pijnpunten 
zijn onder meer de vele sigarettepeu-
ken, de vuile vingers op de deuren, de 
plakband die overal sporen achterlaat.

Hoe hou je de drive erin?
Dat gaat vanzelf. Ik ben erg gemoti-
veerd. Trouwens, wie gaat het doen als 
ik het niet meer doe? Het zou wel leuk 
zijn, mochten we een tweede persoon 
vinden, zodat we in een soort duobaan 
kunnen werken (iemand die veel thuis 
is en alles kan laten vallen indien no-
dig, maar dat is niet zo’n goeie vacatu-
re, zeker?).

Wat vind je het leukste evenement? 
Ik neem niet deel aan alle activiteiten. 
Maar Kalfort Kermis, het jaarfeest met 
de vrijwilligers op 10 november en het 
aperitiefconcert springen er zeker uit.

Stuit je ook op moeilijkheden? 
Het is soms wel frustrerend als de za-
ken niet goed vooruit gaan en mensen 
hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Wat vind jezelf je mooiste verwezen-
lijking?
Tja, dat alles werkt en draait, door 
dingen die we zelf aanpakken. En we 
hierdoor kosten kunnen besparen. De 
installatie van wasmachine en droog-
kast was zeker een grote verbetering, 
zowel voor ommegang als dorpshuis. 
En met de automatische urinoirs heb-
ben we de hygiëne zeker verbeterd!

Kan je eigenlijk nog op vakantie gaan?
Ja hoor, maar zelfs op vakantie wil ik 
beschikbaar zijn.  Als ik er niet ben, 
verwittig ik iemand op het thuisfront 
die het probleem van mij overneemt.

Enkele anekdotes?
Op een dag waren er 20 glazen weg. En 
de dag daarop waren ze terug. Myste-
rie! Onlangs reed er ook iemand met 
een gocart doorheen het dorpshuis, de 
lift incluis! En met de ploeg hebben we 
ooit kasten een halve meter verscho-
ven door gebruik te maken van twee 
tafels en een autokrik. Ik leg je dat nog 
wel eens uit!

Een laatste woord?
Het marcheert goed met het volk dat 
we zijn. Dankzij de inzet van velen 
laten we dit dorpshuis draaien! En dat 
geeft toch nog steeds heel veel voldoe-
ning.

Veel dank, Warre, hopelijk kunnen we 
nog lang op je rekenen!
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om de kermisweek muzikaal te openen, 
en doet dat nu al enkele jaren op rij in 
het kader van Vurig Vrededaal, dat ge-
organiseerd wordt door de ploeg achter 
ons dorpshuis. Op 24 augustus was het 
zover. In een ‘vurig’ kader had ons har-
monieorkest de opdracht om de tempe-
ratuur nog de hoogte in te krijgen. Dat 
lukte zeker en vast. Met de hulp van de  
drumband Ikezuki Taiko en coverband 
Rock au vin bezorgden we het talrijk 
opgekomen publiek een aangename 
muzikale avond. Het vuurwerk zorgde 
vervolgens voor een spetterende start 
van de kermis.

De dag erna moesten onze muzikan-
ten al vroeg uit de veren voor de 32ste 
Maria-ommegang. Met de ommegang 
heeft ons orkest een speciale band. In 
1872 werd namelijk, speciaal om de 
Kalfortse processie op te luisteren, fan-
fare De Verenigde Vrienden, voorloper 

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
Wat vliegt de tijd! De zomer ligt weer 
achter ons, het nieuwe schooljaar is 
gestart en onze muzikanten maken 
zich op voor een druk najaar. Lees even  
wat ons orkest allemaal gedaan heeft 
en wat we nog van plan zijn.

Zoals ieder jaar was ons orkest ook op 15 
augustus, Onze-Lieve-Vrouw Hemel-
vaart, van de partij. Vanwege het slech-
te weer kon de misviering niet door-
gaan aan de kapel in de Lichterstraat. 
Er werd uitgeweken naar de kerk van 
Kalfort. Ons orkest speelde prachtige 
koralen en – hoe kan het ook anders – 
Magnificat en Onze-Lieve-Vrouw van 
Vlaand’ren. De zon brak tijdens de mis-
viering nog door het wolkendek, zodat 
we na de mis onder een stralende hemel 
konden genieten van een drankje.

De week erna ging Kalfort kermis van 
start. Ons orkest krijgt steevast de eer 

De blazerssectie op 15 augustus..
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absolute hoogtepunt van de kermisfes-
tiviteiten. In het zangboekje stonden 
hits als ‘Leef’ (André Hazes jr.) maar 
ook klassiekers als ‘O mijnen blau-
we geschelpte’, ‘Vrolijke vrienden’ en 
‘Laat de zon in je hart’. Het evenement 
werd afgesloten met het lokale volks-
lied ‘Kalfort boven’ (op de melodie van 
Raymond’s ‘Vlaanderen boven’). Een 
zangfeest dat is uitgegroeid tot een 
heus volksfeest, dat vind je nergens an-
ders; daarvoor moet je in Kalfort zijn! 
En reken maar dat onze Big Belly Band 
er volgend jaar opnieuw bij zal zijn...

Begin oktober was er ons mossel-
feest. Twee dagen lang vulden we het 
dorpshuis met liefhebbers van mosse-
len. De anderen konden voor stoofvlees 
kiezen!

We schreven het al: het nieuwe school-
jaar is van start gegaan. Heel wat kin-
deren begonnen afgelopen maand sep-
tember aan een opleiding muziek in de

van onze harmonie opgericht. Wij zijn 
dus zeer trots en blij dat ons orkest er 
na al die jaren nog bij mag zijn. En hoe-
wel het veel te warm was, bliezen onze 
muzikanten de longen uit hun lijf om 
deze taak waardig te vervullen.

Op ommegangdag stond onze vereni-
ging in voor de uitbating van dorpshuis 
Vrededaal. Langs deze weg willen we 
graag alle mensen bedanken die onze 
vereniging kwamen steunen door een 
drankje te nuttigen of te proeven van 
onze lekkere pannenkoeken, koffie-
koeken en belegde broodjes. Bedankt!

Op maandag 26 augustus stuurden 
we ons straatorkestje de baan op. Met 
feestelijke muziek vermaakten zij de 
bezoekers van de braderij. ’s Avonds 
lieten zij hun instrumenten achterwe-
ge en vormden ze het achtergrondkoor 
voor Kalfort Zingt. De eerste maandag 
van de kermisweek is, met dank aan dit 
jaarlijkse zangfeest, uitgegroeid tot het 

Kermisplezier op Kalfort Zingt!
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der de noemer ‘Concordiavrienden 
in harmonie met beiaard’ werken wij 
in het prachtige decor van de Puurse 
Sint-Pieterskerk samen met beiaar-
diers Koen Van Assche (stadsbeiaardier 
Antwerpen, Lier, Turnhout en Heren-
tals) en met de Amerikaan Alex Johnson 
(winnaar internationale beiaardwed-
strijd Koningin Fabiola). We brengen 
prachtige orkestmuziek in een harmo-
nieus geheel met de typische beiaard-
klank. Dit concert vindt plaats op zater-
dag 30 november 2019 en vangt aan om 
19u30 met een beiaardconcert vanuit de 
klokkentoren. Om 20u nemen we plaats 
in de kerk voor een uniek samenspel 
van harmonieorkest en bronzen piano 
(een mobiele beiaard in de vorm van 
een gigantische vleugelpiano). Dat be-
looft! Kaarten zijn vanaf vrijdag 11 ok-
tober te koop via onze website.

Je ziet het: er staat weer heel wat te 
gebeuren. Wij hopen dat jij erbij kunt 
zijn op een van deze organisaties. Heel 
graag tot binnenkort… en tot in de vol-
gende editie van de Kalfortse Klok!

muziekacademie. Daar zijn we uiter 
aard heel blij om. Bovendien doen wij 
erg ons best om deze leerlingen te on-
dersteunen. Je kan bij ons terecht om 
een instrument te lenen, en wij geven 
ook bijlessen die je kunnen helpen om 
een nog vlottere start te maken als mu-
zikant. Bovendien kan je ook je lessen 
‘groepsmusiceren’ uit de muziekaca-
demie vervangen door repetities in ons 
orkest; dit in het kader van de ‘alterna-
tieve leercontext’. Wie hierover meer 
informatie wenst, mag ons contacteren 
via info@concordiavrienden.be.

Voor ons orkest staan er dit najaar 
nog heel wat zaken op de planning. 
Ons instaporkest ‘Band for the Future’ 
bijt de spits af met een aperitiefcon-
cert op zondag 24 november om 11u in 
dorpshuis Vrededaal. Ons instaporkest 
o.l.v. Danny Polfliet bestaat uit onze 
leerling-muzikanten en hun enthou-
siaste ‘peters en meters’, van wie ze de 
kunst leren van het samen musiceren. 
Ons harmonieorkest heeft daarnaast 
ook een boeiend concert in petto. On-
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wordt ingericht als een beurs waar 
handelaars een eigen stand hebben en 
waar een reeks activiteiten doorgaan: 
demo’s, diverse wedstrijden waar prij-
zen mee gewonnen kunnen worden, 
proeven in de tasting zone.  Er is gratis 
toegang en het lot verdeelt 100 goodie 
bags. Voor een hapje en een drankje kan 
je terecht in de lounge. Je kan infor-
matie inwinnen over het huren van het 
dorpshuis en al zijn mogelijkheden. En 
ook een vleugje magie zal niet ontbre-
ken.  Het is duidelijk dat de organisatie 
opnieuw honderden vrouwen verwacht 
op 20 oktober. 

HERFST EN WINTER IN HET DORPSHUIS
Kalfort Kermis is een tijdje voorbij. 
Maar het dorpshuis valt zeker niet in 
een winterslaap. De komende maan-
den worden er weer enkele opvallende 
activiteiten georganiseerd.

Vrijdag 18 oktober - Wine tasting
Op vrijdag 18 oktober is Steven Plat-
teaux van Somm’times te gast voor een 
wijnproefavond. De inschrijvingen zijn 
ondertussen afgesloten.

Zondag 20 oktober - Ladies Sunday
Op de Ladies Sunday is het dorpshuis 
de plaats om met vriendinnen, moeder 
en dochters een gezellige zondagna-
middag door te brengen. Het dorpshuis 
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siteit Antwerpen, die ons ongetwijfeld 
interessante inzichten zal aanreiken.

Dinsdag 31 december - Eindejaarsfeest 
met after party
Het is nog niet 100 % zeker, maar zoals 
het er nu naar uitziet, gaat het einde-
jaarsfeest dit jaar opnieuw doorgaan 
met een gloednieuwe traiteur. Binnen-
kort meer nieuws over een eindejaars-
diner (te reserveren) en een after party 
die vanaf half één alle Kalfortenaren 
verenigt om het nieuwe jaar enthousi-
ast in te feesten!

Zondag 19 januari - 11u - Aperitief-
concert 
We verwelkomen het rariteitenkabinet 
van Jan De Smet. Meer nieuws volgt. 
Maar je kan alvast tickets bestellen via 
de webshop van Puurs-Sint-Amands.

Zondag 3 november - November Rain
Geen brunch op 11 november dit jaar... 
maar wel een volledig nieuw initia-
tief. Maak kennis met November Rain, 
een afternoon tea party met thee, 
koffie en gebak (hiervoor inschrij-
ven aan 15 euro pp via evenementen@
kalfort.be). Een tuinterras met live-
muziek, vuurkorven, pannenkoeken, 
kastanjes poffen, whisky, cognac en 
wijn... En een herfstwandeling van-
af 14u. Een gezellige namiddag dus 
om de herfstvakantie af te sluiten!

Woensdag 20 november - 20 u -  
Novemberlezing “Hebben we meer 
ongelijkheid nodig?” - Ive Marx
Dit jaar organiseren we  onze novem-
berlezing samen met Davidsfonds 
Puurs. We ontvangen professor Ive 
Marx, armoedespecialist van de Univer-

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
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voor heel wat oponthoud. Groepen 
kwam te laat toe. In enkele groepen was 
er te weinig focus op het gebeuren. Een 
groep bleef afwezig zonder te verwitti-
gen. Er waren grote gaten in de omme-
gang, waardoor toeschouwers afhaak-
ten. Diverse groepen kwamen moe en 
ongeconcentreerd in het dorp toe. Het 
mariale gedeelte kwam onvoldoende 
uit de verf.

Het te warme weer deed natuurlijk geen 
goed en werkte op het beoordelingsver-
mogen en het humeur. Maar veel van 
wat werd gezegd, heeft een grond. Het 
ommegangcomité kreeg dus snoeihar-
de kritiek over zich, ook van mensen die 
het goed menen met de ommegang, en 
dat kwam hard aan. De verwachtingen 
van het publiek zijn immers torenhoog. 

Als je de beelden van de ommegang 
van dit jaar bekjkt, dan zie je het har-
de werken van vele medewerkers, een 
perfecte voorbereiding, een grote be-
zetting van enthousiaste deelnemers, 
mooie groepen en enkele leuke nieu-
wigheden (de Breendonkse vlegelaars, 
de Keizer Karelgroep, de nieuwe acts 
van ons circus Libot) en veel zon. Maar 
wat je niet ziet, zijn de probleempjes. 
Want het ommegangcomité beseft dat 
dit niet de beste editie was.

Een misverstand met de bus van de no-
tabelen zorgde ervoor dat de start hele-
maal in de war liep. Een muziekbestand 
van een geluidsinstallatie deed het niet. 
De watervoorziening aan de start was 
onvoldoende georganiseerd en die in 
het midden van het parcours zorgde 

EVALUATIE VAN DE 32STE OMMEGANG
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Dat het allemaal vrijwilligerswerk is, 
wordt dan snel uit het oog verloren. Zo 
wordt de ommegang slachtoffer van 
zijn eigen succes.

Ook financieel zit de ommegang in 
zwaar weer. De kosten stijgen, de in-
komsten blijven op zijn best gelijk, ter-
wijl de inspanningen van de Kalfortse 
gemeenschap en sympathiserende be-
drijven best mogen gezien worden. Zij 
zijn immers goed voor twee derde van 
de inkomsten. Ook dit jaar zal er weer 
een gat zijn van ca. 2.500 euro. Het co-
mité moet zwaar snoeien of meer in-
komsten zoeken.

Toch hebben de vele vrijwilligers alle-
maal even hard gewerkt en er evenveel 
uren ingestoken. Ook aan het enthou-
siasme van de deelnemers zal het zeker 
niet hebben gelegen. Dat het hier en

daar fout liep, is te wijten aan een sa-
menspel van factoren, die dit jaar he-
laas allemaal slecht uitdraaiden. Het 
comité gaat dit alles dus zeer goed 
moeten evalueren, om te zien wat er 
volgend jaar beter kan. Er mag hierbij 
geen taboe zijn: parcours, inhoud, ti-
ming... alles moet bespreekbaar zijn. 

Er dringt zich ook een grondige discus-
sie op over het wezen van onze om-
megang. Zijn we een processie, een 
historische stoet, een volksfeest of een 
toeristisch evenement of zijn we het al-
lemaal? Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat onze ommegang blijft voortbe-
staan, rekening houdend met de jaar-
lijkse investering en met een veroude-
rend ommegangcomité? Hoe gaan we 
de eeuwenoude traditie borgen, zonder 
haar eigenheid te verliezen?
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We zetten Kalfort hiermee op de kaart, 
waarvoor velen ons ongetwijfeld benij-
den.De uitdaging wordt om deze krach-
tige traditie levend te houden. Hiervoor 
hebben we hulp, het enthousiasme en 
de inspiratie van iedereen die de om-
megang een goed hart toedraagt meer 
dan nodig.

Een dikke merci aan iedereen die daar-
toe bijdraagt, is dan ook zeker op zijn 
plaats! Dankjewel aan de leden van de 
werkgroepen kostumering en bloemen 
& versiering, van de technische ploeg, 
de groepsverantwoordelijken, ver-
kopers van programmabrochures, de 
honderden deelnemers, het Gemeente-
bestuur, de leden van het bescherm- en 
sponsorcomité en de trouwe toeschou-
wers. Het is deze noodzakelijke combi-
natie van actoren, die alles in beweging 
houdt. .

Het comité nodigt u allen uit om op-
bouwende kritiek te formulieren, die 
we kunnen meenemen naar de vol-
gende jaren. Aarzel niet iemand van het 
comité aan te spreken of je suggesties 
door te geven via ons mailadres om-
megang@kalfort.be. Vanzelfsprekend 
zijn mensen die er mee hun schouders 
willen onder zetten meer dan welkom!

Dit artikeltje wil niet baden in een ne-
gatieve sfeer, maar eerder oproepen om 
onze ommegang opnieuw uit te vinden, 
nog krachtiger en nog beter. Want één 
ding mogen we in elk geval niet verge-
ten. Onze ommegang blijft een groot 
feest. Dat was het ook dit jaar. Het is 
een dag waarnaar vele mensen toele-
ven, een dag waarin iedereen goedge-
zind is, een dag waarop we samen met 
een klein dorp iets groots realiseren. 
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We kozen voor groepsfoto’s om het ommegangartikel te illustreren. Deze keer genomen 
door journalist Wim Van Hoeymissen. Hier spreekt heel duidelijk de grote betrokkenheid 
uit van heel onze Kalfortse gemeenschap op het gebeuren. De groepen werden dit 
jaar trouwens vlotjes gevuld. Er werd nog kledij bijgemaakt om de vele enthousiaste 
danseresjes (allemaal van eigen bodem!) te kunnen bedienen. Wat ons er nog maar 
eens aan herinnert, dat onze ommegang er eentje is volledig van eigen bodem. 
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FAMILIENIEUWS
BERTHA ROOSEMONT 
ECHTGENOTE VAN HENRI BOLLE
(° Puurs, 20 juli 1941 - + Edegem, 29 september 2019)
Lieve mama, lieve oma, ons ontnomen, in de hemel opgenomen.
Jij was vrolijk en zacht van aard, want vriendschap lag in uw kaart. 
Je kende ach zo vele vrienden en wist voor elk wat te vinden. 
En toch had je in uw hart een plaatsje vrij, dat bestemd was voor 
ons allen. De bezorgdheid, kalmte en warmte die we bij u vonden, 
blijven ons steeds bij en met u verbonden.

ERIK VAN DEN HEUVEL
ECHTGENOOT VAN LIEVE SCHILTZ
 (° Leuven, 2 oktober 1952 - + Liezele, 20 september 2019)
Soms overvalt mij dat waarom. Het valt als een strik om mij heen. 
Ik kom er niet uit. Het waarom verstikt me haast, sluit me af, trekt 
me naar beneden, maakt me razend. Niemand die het waarom kan 
geven. Geen mens... geen God  Elk daarom sluit me verder af.  
In mijn waarom ben ik alleen. Langzaamaan drijft de bui over.  
Het waarom verliest zijn greep over mij. Een daarom is er niet ge-
komen, maar wel ‘hoe nu verder?’, ‘wie ben ik nu?’, ‘hoe ga ik nu 
door?’. Mijn waarom verandert in een waartoe. Stap voor stap. 
[Manu Keirse].

CAROLA COECK 
WEDUWE VAN DENIS MAES
(° Puurs, 16 februari 1933 - + Kalfort, 4 september 2019)
Eind april kreeg je het even zwaar te verduren, toen je vernam 
dat het niet ‘lang’ meer zou duren... Het besef van de ernst drong 
gelukkig niet écht tot je door, doen wat je altijd deed op ‘de Brug’, 
daar ging je voor! Een dagelijks praatje maken met je lieve buren, 
de kaartnamiddag op maandag mocht uren duren. Wij hoopten 
vooral dat je niet tegen je ziekte hoefde te strijden, en dat je zeker 
niet nog weken of maanden zou moeten lijden. Net toen het wat 
beter met je leek te gaan, ben je toch nog onverwachts van ons 
heengegaan. Jouw gebeden van de laatste tijd werden verhoord: na 
17 lange jaren kun je eindelijk weer met ‘ons vake’ voort. In onze 
herinnering blijf je verder leven als een moeder en oma die zich 
helemaal heeft gegeven.
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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.

NATHALIE MAES 
WEDUWE VAN  LOUIS SMEDTS
(° Puurs, 21 april 1922 - + Bornem, 24 juli 2019)
De moeders gaan, maar sterven niet, zij leven en geven. 
Zolang men moeders kinderen ziet, zolang zal moeder leven. 
Zij was een voorbeeldige echtgenote, zij leefde met hart en ziel, 
voor haar man en kinderen. De beproeving werd haar niet ge-
spaard, doch ze leed met geduld en gelatenheid.

GUY DE JONGHE
ECHTGENOOT VAN ANITA VAN GYSEGHEM
(° Willebroek, 17 mei 1958 - + Edegem, 2 juli 2019) 
Afscheid nemen... doet zo’n pijn.  
Lieve man, ik ben je dankbaar, dat ik mocht leven aan je zijde, dat 
we samen de zorgen konden dragen, maar ook van de blijde mo-
menten konden genieten.  
Een vader om van te houden. Een vader om nooit te vergeten.  
Zo was vader voor ons. 
Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je 
volkomen in zijn macht. Je was zo moe. Je hebt je strijd gestreden. 
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Rust nu maar 
uit. Je bent nu bevrijd uit je lijden, maar ach, wat is het zwaar van 
jou te moeten scheiden.
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KALFORTSE KALENDER
Za. 12 oktober  Mosselfeest - Dorpshuis - 17u30 - 21 u 
Zo. 13 oktober  Mosselfeest - Dorpshuis - 11u30 - 15 u 
   Harmonieorkest Concordiavrienden 
Vr. 18 oktober  Wine tasting - Groep V - Dorpshuis - 20u
Zo. 20 oktober  Ladies Sunday - Groep V - Dorpshuis - 14u - 18u
Zo. 3 november  November Rain - Dorpshuis - vanaf 14u
Wo. 20 november Novemberlezing met armoedespecialist Ive Marx -
   “Hebben we meer ongelijkheid nodig?”  
   Groep V en Davidsfonds Puurs - Dorpshuis - 20u
Zo. 24 november Aperitiefconcert Instaporkest Band for the Future -  11u 
   Harmonieorkest Concordiavrienden - Dorpshuis
Za. 30 november “In harmonie”, Harmonieorkest en beiaard - 20 u.
   Harmonieorkest Concordiavrienden - Sint-Pieterskerk
Zo. 29 december Eindejaarstochten - Dorpshuis - Wandelvriendenkring
Di. 31 december  Eindejaarsdiner met After party - Dorpshuis
Zo. 19 januari  Aperitiefconcert met Jan De Smet - Groep V - Dorpshuis



Het 112° Kalfortse Klokske verschijnt in december 2019. 
Artikels zijn welkom tot 1 december 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.

MET DE STEUN VAN...

Uw logo ook hier? 
Neem contact met 
ons via dorps-
huis@kalfort.be




