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Rond 1900 woonden in Kalfort vooral keuterboeren met enkele stukken land en enkele koeien. 
Daarnaast waren er een paar grote hoeven. De Schaliënhoeve, was er een van. Op die plaats 
stond een hoeve die in 1387 werd verworven door de Sint-Bernardusabdij en ze tot in 1470 
als verblijfplaats gebruikte, tot ze Coolhem aankocht. Later werd de hoeve eigendom van de 
familie Beeckmans-de Westmeerbeeck en door meerdere landbouwers gepacht. De hoeve was een 
bevoorrechte getuige van de nieuwe landbouwontwikkelingen. Ze werd in 1973 verkocht aan 
architect Talboom en grondig verbouwd.
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WOORD VOORAF
Beste lezer

In een vorig nummer waren we nog behoorlijk optimistisch en kondigden we - te-
gen beter weten in - heel wat activiteiten aan. Uiteindelijk hebben we ze allemaal 
moeten annuleren. Het blijft raden naar wanneer we ons sociale leven terug kunnen 
opstarten. Tot zolang ligt ons dorpshuis grotendeels stil.

Er is nog één grote klant die voor de weinige inkomsten zorgt en dat is Pfizer. Het 
bedrijf organiseert in ons dorpshuis initiatiesessies voor nieuwe medewerkers. En 
die zijn er wel wat... Zeker omdat Pfizer in Puurs een coronavaccin produceert en hier 
vele medewerkers voor nodig heeft.

Zo zorgt Kalfort misschien toch weer voor een klein mirakel? Mogen we ons dan toch 
weer een mirakeldorp noemen, een dorp waar mensen eeuwen geleden van heinde en 
ver naar toe stroomden om te worden genezen van heesheid en oogziekten? Een dorp 
dat elk jaar een mirakel organiseert met ommegang en kermis en zich dan gedurende 
tien dagen transformeert tot een groot organisator? Een dorp dat nog kan prat gaan 
op een rijk verenigingsleven? Een dorp dat bij goede én slechte gebeurtenissen de 
rangen sluit en solidariteit hoog in het vaandel voert?

We willen de fierheid om Kalfortenaar te zijn dan ook nog wel even cultiveren. Laat 
ons nog een beetje verder “mirakelen” en van zodra de Coronacrisis is bedwongen 
laten zien dat al wat onder de oppervlakte bleef terug volop naar boven kan ko-
men. We hopen dan ook dat we in 2021 terug de kans krijgen om ons dorp en ons 
dorpshuis te laten herleven, om een kermis en ommegang te organiseren, om weer 
als gemeenschap samen te zijn. Laat dit onze ultieme kerst- en nieuwjaarswens zijn!  
En tot zolang doen we wat nodig is en tonen verantwoordelijkheidszin.

Hou jullie gezond en veel leesplezier.

De redactie.

Ons dorpshuis is al bijna één jaar op non-actief. Hierdoor dreigen de 
dranken in voorraad te vervallen. We organiseren daarom op zaterdag 19 
december van 10u tot 13u een grote stockverkoop. Kom ons dorpshuis 
steunen en koop bieren en frisdranken per bak of per fles aan democra-
tische prijzen. Je kan misschien een bierkorf samenstellen als geschenk?

STOCKVERKOOP DORPSHUIS
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UIT DE OUDE DOOS
waaronder burgemeester Schokkaert 
en schepen De Prins toe. En er hangt 
een anekdote aan vast. Want rasechte 
Kalfortenaar en volksfiguur Emiel Maes 
(1945-2006), beter bekend als Mil Mos, 
wenste met de slurf van een olifant te-
lefoontje te spelen. Dit was absoluut 
niet naar de zin van het dier die hem 
een oplawaai verkocht. Miel kwam er 
vanaf met een genaaide wonde en een 
illusie als olifantentemmer armer. De 
kermis was in elk geval een schitteren-
de anekdote rijker!

Geen Kalfort Kermis in 2020. Het was 
zeker voor heel wat Kalfortenaren een 
schok. We houden aan onze tradities 
en als we daar moeten van afstappen, 
voelen we ons wat ongemakkelijk en 
een beetje verweesd. Met enige nos-
talgie kijken we terug op de kermis van 
1981.

1981 gaat het jaar in als een bijzonde-
re kermis, want toen vergastte Kalfort 
kermis de bezoekers van de braderij op 
olifanten. Dit was ongezien in Kalfort. 
Het was circusdirecteur Harry Mal-
ter (1938-2019) (links op de foto met 
stok), die olifantenritjes in het dorp 
verzorgde. Rechts kijken de notabelen, 
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GESPREKJE MET ANNE VANACHTER
Vele mensen zetten zich in voor ons 
dorpshuis. We laten je graag met enke-
le van hen kennismaken, kwestie van 
ons dorpshuis een gezicht te geven. Dit 
keer spreken we met Anne Vanachter...

Dag Anne, kan je je even voorstellen?
Ik ben geboren in Bornem op 12 janu-
ari 1971 en grootgebracht op de Kleine 
Amer. Ik ben daar ook blijven hangen. 
Ik stuurde industrieel ingenieur in KIH 
De Nayer in Sint-Katelijne-Waver en 
nam van daar behalve een diploma ook 
de liefde van mijn leven Erik Mertens 
mee naar huis. We trouwden in 1996 en 
hebben samen twee dochters Lotte en 
Hanne. Behalve muziek is actief bezig 
zijn altijd een deel van mijn vrijetijds-
besteding geweest. Vele jaren volley-
balde ik in een leuke ploeg, nu ga ik op 
regelmatige basis wandelen. Ook onze 
zomervakanties zijn altijd wandelge-

relateerd. Mijn werkende leven speelt 
zich al 15 jaar af binnen de stad Antwer-
pen waar meewerken aan het interes-
sante patrimonium van de stad een se-
rieuze uitdaging was. Intussen leid ik al 
meer dan tien jaar de sociale bouw- en 
kredietmaatschappij Arro antwerpen 
waar mensen een steuntje in de rug ge-
ven om een eigen woning te verwerven 
eveneens een serieuze uitdaging blijft.

Hoe ben je bij het dorpshuis betrokken 
geraakt?
Via Ilse Verelst werd ik gevraagd om 
actief te worden binnen Groep V. Het 
helpen organiseren van activiteiten om 
mensen samen te brengen, interesseert 
mij wel. En van het een kwam het ander. 
Later werd ik gevraagd om de planning 
van de poets te verzorgen en lid te wor-
den van de Raad van Bestuur.

Anne met haar zussen Lieve en Greet op de Ladies Sunday van 2019..
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Wat is je belangrijkste taak?
De betrokkenheid bij Groep V is er nog 
steeds, nu in ‘tandem’ met Erik. Intus-
sen maak ik ook deel uit van de werk-
groep Uitbating. Ik hou mij daar vooral 
bezig met de planning van de poets. Nog 
niet zolang ben ik ook lid van de Raad 
van Bestuur waar de algemene lijnen 
van het dorpshuis besproken worden.

Zijn er zaken die je wil verbeteren?
Ik denk dat we met z’n allen moeten 
blijven inzetten op een laagdrempe-
lig dorpshuis voor iedereen. Maar er is 
natuurlijk ook de economische realiteit 
van ons dorpshuis. Ondanks alle in-
spanningen en de vele vrijwilligers die 
er mee voor zorgen dat de kosten laag 
gehouden worden, blijft het een (on-
mogelijke) opdracht om een financieel 
gezonde ‘onderneming’ te zijn.

Hoe hou je de drive erin?
Het is voor mij altijd belangrijk geweest 
om mensen samen te brengen en ge-
meenschap te vormen. Ons dorpshuis 
is een middel om dat te doen. Als het 
resultaat van een vergadering, een 
voorbereiding, een organisatie is dat 
daardoor mensen elkaar kunnen ont-
moeten, dan is dat voor mij een stimu-
lans. Ik ben ervan overtuigd dat mensen 
laten deelnemen aan het ‘samen leven’ 
schitterende resultaten oplevert om 
verzuring tegen te gaan, vereenzaming 
te verhelpen, verdraagzamer te zijn.

Wat vind jezelf je mooiste verwezenlij-
king?
Ik vind niet dat mijn inzet van die aard 
is dat daar woorden aan moeten worden 
besteed. Maar ik heb in 2017 samen met 
een topteam van leuke mensen de uit-
daging aangenomen om geheel buiten 
mijn comfortzone te mogen meewer-
ken aan de organisatie van de Ladies 
Sunday. De complementariteit van de 
ladies in de werkgroep was verrassend 
en verfrissend om te ervaren. Het was 
een (in-)spannende ervaring die heeft 
geresulteerd in een succesvolle en leuke 
eerste editie van de ladies waar ik nog 
steeds met een glimlach op terugkijk.

Een laatste woord?
Nu meer dan ooit is de noodzaak van 
ons dorpshuis duidelijk: in deze tij-
den van corona kijkt iedereen uit naar 
meer sociaal contact. Ik hoop dat ons 
dorpshuis, dat vandaag zwarte sneeuw 
ziet en quasi een gesloten huis is, snel 
terug kan ingezet worden waarvoor het 
is bedoeld, namelijk een open huis voor 
eenieder die mensen wil ‘ontmoeten’.
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deren’ en ‘Gastvrij netwerk: vrijwil-
ligers voor mensen op de vlucht’.  Wij 
schrijven ons in het beleid van deze 
twee organisaties en willen dit mee 
beïnvloeden.

Er zijn in onze gemeenten verschillen-
de mensen en organisaties die vluch-
telingen ondersteunen. Wij proberen 
verbindingen te maken tussen al deze 
initiatieven zodat de vluchtelingen hun 
weg zouden kunnen vinden in onze 
samenleving.  

Ook in Kalfort zijn er alle vele jaren 
initiatieven

In de twee huizen van Verhasselt in de 
Coolhemstraat woonden vele jaren vele 
vluchtelingen, jong volwassenen. vier 
tot vijf in elk huis. Het Lokaal Opvang- 

VLUCHTELINGENWERK KLEIN-BRABANT
De vluchtelingenproblematiek gaat 
heel wat mensen ter harte. Ook men-
sen van bij ons zetten zich belangeloos 
in om mensen gastvrij op te vangen en 
te helpen hun plaats te vinden in onze 
maatschappij. Zo is er Vluchtelin-
genwerk Klein-Brabant-Willebroek, 
een vereniging die vluchtelingen 
een warm welkom wil bieden in de 
gemeenten Bornem, Puurs-Sint-
Amands en Willebroek. Ze stelt haar 
werking graag aan u voor.

Vluchtelingenwerk Klein-Bra-
bant-Willebroek is gegroeid uit de 
activiteiten van Hart boven hard, een 
burgerbeweging die sinds 2014 streeft 
naar een herwaardering van de mens 
en zijn grondrechten in het hart van de 
samenleving. De vereniging is aange-
sloten bij ‘Vluchtelingenwerk Vlaan-
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initiatief (LOI) van Puurs begeleidde 
hen. Kalfortse vrijwilligers steunden 
hen. De huizen zijn nu verkocht. Toch 
zijn er verschillende vrijwilligers in 
ons dorp die vluchtelingen helpen met 
Brood Bed  Bad. Dus eten, slapen, was-
sen en toilet.  Misschien wordt dat niet 
gezien, maar het bestaat echt.

Wij verwelkomen graag nieuwe Kal-
fortse vrijwilligers

De vereniging wil vluchtelingen de 
hand reiken om zich te integreren in 
onze regio. Inburgeren en integreren  
met respect voor ieders cultuur en 
gewoonten zijn voor ons belangrijke 
doelstellingen. Rechten van vluchte-
lingen zijn in dit opzicht zeer belang-
rijk. En uiteraard zijn er ook plichten. 

Wij vinden het zeer belangrijk dat 
de officiële instanties alle wettelijke 
zaken die tot hun bevoegdheid horen, 
doen. De procedures die vluchtelingen 
moeten doorlopen is  hun bevoegdheid. 
Wij als vrijwilligers kunnen hier on-
dersteunend werken en dit mits goede 
wederzijdse afspraken. Wij denken aan 
LOI, OCMW, CAW (Centra Algemeen 
Welzijnswerk), Agentschap Integratie 
en Inburgering, gemeentebesturen.

Wij werken nu al samen met organi-
saties die zich inzetten voor vluch-
telingen. Dit is het geval met ARGOS 
Willebroek en Welkom Boom. 

De vluchtelingen moeten veelal hun 
leven van nul opbouwen. Zij vallen dik-
wijls onder de armoedegrens. Vandaar 

dat wij het zeer belangrijk vinden om 
samen te werken met initiatieven 
die armoedeproblematiek ter harte 
nemen. Wij denken hier o.m. aan De 
Schakel.
Wij willen wederzijds begrip en soli-
dariteit stimuleren en zorgen dat er 
geen verdringing komt van de rechten 
van beide groepen.

Verschillende organisaties en indi-
viduele personen ondersteunen onze 
werking. Zo bv. parochiaal kerkwerk 
Bornem-Sint-Amands, Bar Baraque 
Puurs, toneelkring De Scharnier, Ro-
ger Vanhoeck via zijn literair werk en 
vele individuele mensen.

Wij hebben de voorbije jaren verschil-
lende activiteiten ondernomen.

• conversaties en / of lessen Ne-
derlands  voor volwassenen en 
kinderen, steeds aanvullend aan 
hun eigen schoolopleidingen

• huiswerk- en schoolbegeleiding 
voor kinderen

• vriendschappelijke bezoeken
• hulp bij administratieve paperas-

sen
• zoeken naar geschikte woningen
• installeren van woningen met 

meubelen en huisgerief
• kleine klussen in woningen
• bezorgen en herstellen van fietsen
• bezorgen via Argos van voedsel-

pakketten
• verhuizen
• financiële ondersteuning
• vervoer van minder mobiele men-

sen
• toeleiding naar advocaten
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Deze werking kost geld

Sommige sponsors zijn reeds hoger 
genoemd. Wij hebben reeds tweemaal 
een Benefiet en wereldkeuken/ buffet 
georganiseerd. Dit stelt ons in staat 
om mensen daadwerkelijk te steunen 
en het maatschappelijk draagvlak voor 
steun aan vluchtelingen te vergroten.

De manier van werken

Wij beschikken over een aanzienlijke 
lijst van mailadressen. Indien er een 
vraag komt voor ondersteuning wordt 
er een mail gestuurd waarop vrijwil-
ligers spontaan kunnen reageren. De 
kwestie wordt dan via coördinatie 
geregeld.  Op deze manier kan elke 
vrijwilliger intekenen op een activiteit 
die dichtst bij zijn/ haar capaciteiten en 
tijdsinvestering  ligt.

Om de vrijwilligers te ondersteunen 
zijn er al verschillende vormingsavon-
den doorgegaan. O.m. rond de context 
van vluchtelingenproblematiek en de 
rechten van vluchtelingen, de moge-
lijke vormen van huiswerkbegeleiding, 
de psycho-sociale situatie van vluch-
telingen. Vormingsactiviteiten worden 
meestal samen met Argos op touw 
gezet.

Wij kunnen beschikken over een  ruime 
opslagplaats voor meubelen en huis-
gerief. Vluchtelingen komen hier toe 
met zeer weinig en moeten starten 
vanaf nul. Zo kunnen ze zich een beetje 
installeren.

Wij willen de werking verder structu-
reel uitbouwen door samen te werken 
met de officiële instanties die verant-
woordelijkheid dragen voor de goede 
integratie van vluchtelingen. 

Wil je meewerken?

Mail naar Joos.wauters@scarlet.be of 
GSM 0478 21 62 83

Een oproep!

Om onze steun aan de mensen, waar-
voor wij staan, op wat langere termijn 
vol te houden zijn er middelen nodig.
Wij krijgen geen middelen van Vluch-
telingenwerk Vlaanderen. Het is niet 
toegelaten vanwege wettelijke bepalin-
gen. Wij kunnen ook geen fiscaal attest 
afleveren voor giften die wij zouden 
ontvangen. In Coronatijden hebben we 
niets kunnen organiseren om de kas te 
spijzen. Daarom durven wij toch  aan 
jou en al onze vrijwilligers een voorstel 
doen.

Drie  mogelijkheden :
• Je stort een eenmalig bedrag van  

€ 10 op rekening  Vluchtelingen-
werk Klein-Brabant-Willebroek:  
reknr. BE61 9731 8227 1017

• Je stort  een zelfgekozen  bedrag op  
de hogergenoemde rekening.

• Je  geeft een bestendige  opdracht 
voor een zelfgekozen bedrag  op de 
hogergenoemde rekening. 
Melding: Steun vluchtelingenwerk 
KBW
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wijsmateriaal daarvan (5 foto’s, 5 rou-
tes via Strava, zin met 5 woorden die 
men onderweg tegen kwam, etc) door 
te sturen naar 5maal5psa@gmail.com.

Voor de Kalfortwandeling zit er 
nog meer in. Enerzijds zal aan het 
dorpshuis, waar de wandeling vertrekt, 
een lichtaccent aanwezig zijn. Ander-
zijds is er op de route een leuk spel- 
element. Gunter Aerts maakte een te-
kening van een kersttafereel. De teke-
ning kan je meenemen aan de start van 
de wandeling. Tijdens de wandeling 
vind je alle figuren terug, behalve een-
tje. De opdracht is deze er uit te halen 
en er dan naar op zoek te gaan! Een op-
dracht voor klein en groot... Je kan de 
wandeling misschien verkleed of ge-
wapend met fakkels maken om de sfeer 
te vergroten? 

We kunnen helaas niet veel activiteiten 
aanbieden... maar wandelen mag, kan, 
is gezond en plezant. Kalloo en Fort-
Sport verzorgen deze kerstvakantie 
een aanbod, en Groep V werkt er aan 
mee.

Elk jaar organiseren Kalloo en Fort-
Sport een succesvolle Nieuwjaarsloop. 
Maar door Corona kan deze niet door-
gaan. Ze zochten naar een alternatief 
en kwamen op de formule “De 5x5 
van Puurs-Sint-Amands”. Anderzijds 
wenste Groep V een Kalfortwandeling 
in elkaar te boksen. Een samenwerking 
lag dus voor de hand.

Je kan tijdens de kerstvakantie vijf af-
gepijlde routes wandelen of lopen. 
• Kalfort (vertrek Dorpshuis) 
• Lippelo (vertrek Voetbal Lippelo)
• Liezele (vertrek Landschapspark)
• Oppuurs (vertrek Voetbal Oppuurs)
• Sint-Amands (vertrek Sporthal)
Je kan de routes vinden op de Facebook-
pagina van FortSport en van Kalloo.
In elke leefgemeenschap brengt CC 
Binder gedurende vier weken een origi-
neel lichtaccent aan. Die lichtaccenten 
kunnen bezocht worden van 20 decem-
ber 2020 tot en met 20 januari 2021. 
Elke avond wordt de verlichting aange-
stoken tussen 17u en 22 u.  En de wan-
delingen lopen langs deze animaties.

We nodigen alle Kalfortenaren uit de 
vijf routes te wandelen/lopen tijdens de 
kerstvakantie. Wie ze alle vijf gelopen 
of gewandeld heeft, maakt kans op een 
mooie prijs. Deelnemen kan door be-

5X5 EN DE KALFORTWANDELING
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De Kalfortwandeling start aan het 
dorpshuis en loopt richting Kleine 
Amer, de fietsweg langs de spoorweg, 
de Vijverstraat, de Coolhemstraat en 
het Coolhembos, de Coolhemveld-
straat, het Merlegatveldwegje, de Nu-
tenstraat, de Meersmansdreef, het ka-
pelletje van de Lichterstraat, het wegje 
naar de Aspot, de Essendries [wil je 
het lichtaccent op het landschapspark 
Fort Liezele bezoeken, dan kan je hier 
even een ommetje maken], het Win-
kelbrugske, de school, het Fabiolapark, 
het Kalfortdorp en langs de tuin van het 
dorpshuis terug naar het beginpunt. Je 
kan de kerststallen in de kerk en in het 
kapelletje van Coolhem bezoeken. 

We nodigen de Kalfortenaren die langs 
de route wonen uit om hun huis te ver-
lichten en te versieren.

Je vindt nog meer activiteiten tijdens 
de kerstvakantie op de website van de 
Winter van Puurs https://www.uitin-
puurssintamands.be/winter
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Op Kerstmis komen we samen met 
familie en vrienden. We sturen kaart-
jes naar mensen die we al lang niet 
meer hebben gezien, of naar mensen 
die eenzaam zijn. En het is zo leuk 
om een kaartje terug te krijgen! Wij, 
christenen, herdenken op deze dag 
vooral de geboorte van Jezus in de stal 
van Bethlehem. In vele christelijke 
huisgezinnen  -  en waarschijnlijk ook 
in die van u! - wordt de stal naast de 
kerstboom geplaatst, en dit zorgt voor 

Beste inwoners van Kalfort,

Kerstmis komt er weer aan. Het is on-
getwijfeld één van de mooiste feesten 
in het jaar. Het is een lichtpuntje in 
het midden van een donkere winter. 
In deze coronatijden wordt het een 
speciaal kerstfeest, maar we kunnen 
trachten er het beste van te maken. In 
dit artikel belicht ik kort wat Kerstmis 
voor ons christenen betekent.

WOORDJE VANUIT DE PAROCHIE
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een romantische en pittoreske sfeer in 
huis. Maar wat wil Kerstmis nu eigen-
lijk zeggen?

Kerstmis leert ons dat God iets 
nieuws begonnen is met de mensen. 
Op Kerstmis begint de geschiedenis 
eigenlijk opnieuw van nul, en van nu 
af aan schrijft God met ons mee aan 
de geschiedenis. God is sinds Kerst-
mis aanwezig in onze wereld. Hij was 
aanwezig in de heilige Familie, bij 
Jozef en Maria, maar is tot op vandaag 
nog aanwezig, en vooral in de heilige 
Eucharistie. Wij kunnen Hem ontmoe-
ten, en Hij is werkzaam. Kerstmis leert 
ons dat God een nabije God is, die ons 
zijn Liefde geeft, en om onze liefde 
bedelt. Hij is geen God die veraf blijft, 
maar iemand die aanwezig is in onze 
geschiedenis en tot wie wij ons kunnen 
richten. Als wij Hem uitnodigen is Hij 
in ons leven werkzaam.

In het laatste boek van de Bijbel, in 
de Apocalyps, zegt Jezus: “Ik maak 
alles nieuw”. Jezus maakt alles nieuw 
in onze wereld door zijn aanwezig-
heid. Als wij hem uitnodigen in onze 
families, door het gebed, zal hij met 
zijn genade de relaties ontdooien, de 
liefde vuriger maken, de vrede laten 
neerdalen, de hoop opwekken. Jezus’ 
genade is heel krachtig. Als wij ons nu 
allemaal tot Hem zouden richten, en 
Hem uitnodigen om aanwezig te zijn 
in onze samenleving, zal Hij wonderen 
van vrede en liefde verrichten. Vaak 
gebeurt het echter zoals in Bethlehem: 
net zoals Jozef en Maria niet welkom 
waren, is Jezus voor ons vandaag vaak 
ook niet welkom. Om één of andere re-

den willen wij soms niet dat Hij in onze 
wereld komt. Toch zijn er overal wel 
enkele mensen die Hem ontvangen, 
en deze mensen zijn voor de gehele 
samenlevig van onschatbare waarde, 
want zij brengen de liefde van God bin-
nen in onze wereld.

Vanuit de parochie, samen met de vrij-
willigers van de parochiale zoneploeg 
en met priester Steven, wensen wij jul-
lie van harte een zalig Kerstfeest. Moge 
het een feest zijn van liefde, vrede en 
geborgenheid, waarbij we ons opnieuw 
bewust worden wat echt belangrijk is 
in het leven. Zalig Kerstfeest en geluk-
kig jaar 2021 ! Met Gods zegen.

Kurt Suenens, pr. 
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Het is voor niemand een gemakkelijke tijd. Corona heeft ons gewone leven danig 
overhoop gegooid! Alle plaatsen waar mensen samenkomen, zijn aan banden ge-
legd. En toch blijft ons gemeenschapsleven sluimeren, om er - van zodra het kan 
- terug stevig tegen aan te gaan. We zijn ervan overtuigd dat onze verenigingen 
zich meer dan ooit klaar maken om hun leden opnieuw activiteiten aan te bieden, 
van zodra dit veilig kan en is toegelaten. We vroegen aan de leden van Dorpshuis 
Vrededaal hun wens neer te schrijven. Dat de respons groot was, wijst dat onze 
verenigingen niet dood zijn. Het lijkt alleen maar zo. Lees de collage van warme 
wensen naar alle leden en Kalfortenaren.

WENSEN VAN JE VERENIGINGEN

Ferm
Ferme dames van Kalfort,
Het jaar 2020 loopt op zijn einde.
Wat hebben we de ontmoetingen en 
het gezellig samenzijn met elkaar 
gemist tijdens de voorbije maanden. 
Zodra veilig samenkomen mogelijk is, 
staan we terug voor jullie klaar.
Blijf zorg dragen voor elkaar.
Wij wensen jullie een warme en vreug-
devolle Kerst en kijken vol hoop en 
verwachting uit naar het nieuwe jaar.
We zien elkaar in 2021!

Ferm is de vereniging van vrouwen op het 
platteland met ontspannende en educatieve 
activiteiten [www.samenferm.be/netwerk/
lokale-groepen/kalfort/88].

VSOP 
VSOP wenst iedereen een gezond en 
een gelukkig 2021.  Een klassieke wens 
maar o zo waar. Dat heeft Corona ons 
dit jaar doen beseffen. Genieten van 
de kleine dingen, van een terrasje tot 
een toneelavond, van een fietstochtje 
tot een familiefeest. Hopelijk is dit wat 
2021 voor jullie en voor ons in petto 
heeft.
Hopelijk tot binnenkort in leukere 
omstandigheden.

VSOP staat voor Vereniging Sociaalculturele 
Ontspanning Puurs, vooral bekend om haar 
jaarlijkse toneelvoorstellingen [vsop-
puurs.weebly.com].
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Oudercomité Kalfortse scholen
Vanuit het oudercomité van Kalfort 
wensen wij de kinderen en ouders, 
leerkrachten gezonde en fijne feest-
dagen toe. 2020 was een jaar waar we 
creatiever, meer wendbaar, sportiever, 
maar zeker ook digitaler zijn gewor-
den. Ook het oudercomité is de afgelo-
pen maanden de digitale weg opgegaan 
met een filmpje van de jerusalema 
challenge, online vergaderingen, een 
eigen website en webshop... Laat ons 
samen volhouden zodat we elkaar snel 
fysiek terug kunnen zien tijdens een 
hapje stapje, schoolfeest, winterbar,... 
Maak er heel fijne feestdagen van met 
jullie bubbel en we wensen jullie allen 
een top 2021 toe. 

Het oudercomité ondersteunt de werking 
van de Kalfortse scholen [www.kalfortse-
scholen.be].

WVK
Wandelen is ontspannend en gezond, 
dit doe je alleen, samen of met je hond.
Wandelen in de bossen, duinen of 
langs het strand, samen hand in hand.
Wandelen kun je ook alleen, genieten 
van alles om je heen. Wandelen door 
de bergen of door diepe dalen, wandel-
routes lopen en vooral niet verdwalen.
Wandelen houdt je op de been, dit is 
goed voor iedereen. Fijne feestdagen 
en een Coronavrij nieuw jaar

Wandelvriendenkring is een vereniging 
van leden die georganiseerde wandelingen 
lopen en er zelf ook organiseren [https://
www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubin-
fo/club/1023/wvk-puurs-vzw

Samana
Lieve Samanavrienden, de laatste 
maanden waren zwaar. We hebben el-
kaar niet meer kunnen zien, nog maar 
weinig kunnen horen… We werden, tot 
noodzaak, gedwongen om in ‘ons kot’ 
te blijven. 2020 was zonder twijfel een 
rotjaar, een jaar dat snel voorbij mag 
zijn. Met Samana wil ik daarom graag 
naar de toekomst kijken. Een toekomst 
vol momenten van gezellig samen-
zijn. Elkaar kunnen horen, troosten en 
liefhebben zoals we dat gewoon waren. 
Laat 2021 maar snel beginnen! Samana 
Kalfort wil jullie allen een ongelooflijk 
‘speciale’ maar nog steeds zalige Kerst 
toewensen en een gelukkig nieuwjaar. 
Eentje waarbij we eens te meer klinken 
op een gezond en liefdevol jaar met 
vele mensen dicht bij ons.  

Samana verenigt zieken en mantelzorgers 
[florian.wauman@hotmail.com].
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Kalloo
2020 was geen gemakkelijk jaar. Door 
de coronamaatregelen en lockdown 
konden we lange tijd niet in groep lopen 
of wandelen, en ook onze Nieuwjaars-
loop/wandeling gaat niet door. Maar er 
waren ook lichtpuntjes: bijna al onze 
leden bleven gezond, we konden na 
verloop van tijd terug in kleine groep-
jes lopen en wandelen, en we zochten 
en vonden alternatieve manieren om 
(kleinschalige) loop- en wandelevene-
menten op te zetten. We kijken hoopvol 
uit naar 2021 en hopen op (nog) meer 
lichtpuntjes dan afgelopen jaar. We 
wensen iedereen 12 maanden gezond-
heid, 52 weken vreugde, 365 dagen 
plezier en 8760 uren geluk. We hopen 
ook dat iedereen die tijdens de corona-
crisis is beginnen lopen en wandelen 
de smaak te pakken heeft gekregen, en 
ook in 2021 zijn beste beentje kan voor-
zetten (misschien wel samen met ons). 
Ook in 2021 proberen we mensen samen 
te brengen om te lopen en te wandelen. 
Samen loop en wandel je immers ver-
der, sneller, leuker, en meer dan alleen.

Kalloo is de Kalfortse Loop- en Wandelclub, 
die joggings en wandelingen organiseert 
[https://kalfortseloopclub.wixsite.com/
kalloo].

PlAnt Kalfort
Toen Luc me vroeg om vanwege de Kal-
fortse plAnt een korte wens te schrijven, 
heb ik lang voor een leeg blad gezeten.  
Ik vermoedde dat al die verenigingen 
wel ongeveer hetzelfde zouden zeggen 
als Martine Tanghe: “Hou vol, het komt 
goed!”  Dat is inderdaad de kern van al-
les wat we mekaar te wensen hebben en 
ik ga dus ook niets anders zeggen; wel 
op een andere manier, nl. met de woor-
den van het Rorate Caeli.

Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet 
langer onze zonden.
Uw heiligdom hebben wij verlaten, wij 
zijn uw naam vergeten.
Van U hebben wij ons gelaat afgewend, 
voor U onze ogen gesloten.
Hoe zullen wij U vinden, God, als Gij ons 
niet bekeert?

Heer, red ons toch, want wij zijn van U 
losgescheurd  en wij vallen neer als zieke 
zomerblaren.
Ja, wij zijn verstrooid geraakt en door de 
winden opgejaagd.
Wij zijn vereenzaamd, ten dode toe.
Gij moet ons redden, Heer, uit de verlo-
renheid, vóór wij voorgoed vergaan.
“Schep weer moed, mijn volk, schep weer 
moed!  Ik wil u vertroosten: weldra zal 
uw Redder komen. Waarom houdt gij aan 
uw droefheid vast? Waarom zoudt gij nog 
langer treuren? Ik ben de Heer, gij moet 
niet vrezen.”

Myriam, Nicole, Paul, Eberhard, André.

De Plaatselijke Antenne zorgt voor de da-
gelijkse organisatie van de geloofsgemeen-
schap Kalfort [www.parochie-puurs.be/].
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Zangkoor
Het koorleven is stilgevallen.  Terwijl de dagen korten, vordert de advent. Wij 
hebben al enkele kaarsen aangestoken op de adventskrans, maar geen enkele keer 
zongen we het Rorate Caeli. Nu tellen we af naar hét familiefeest bij uitstek: kerst-
mis.  Ook dan zingen we geen Stille Nacht, maar laat het wel een stille nacht zijn!  
Dat hopen we. Sinds maart hebben we geen repetities, geen weekendvieringen, 
geen babbeltjes, kortom geen ontmoetingen meer.  We kijken uit naar het moment 
dat alles weer goed gaat.  Lieve mensen, het komt goed.  Hou je gezond.  Hou vol!  
We zingen in koor: “We zullen doorgaan!” Zalig en gelukkig Kerstmis en Nieuw-
jaar. Groeten van Nini.

Het Zangkoor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan luistert de liturgische vieringen in Kalfort op 
[nini.vivijs@telenet.be]

Concordiavrienden
De Concordiavrienden wensen u voor 
2021 veel geluk, vriendschap, warm-
te en een goede gezondheid. Hopelijk 
kunnen we Corona snel vergeten… 
maar als we iets moeten onthouden 
van deze pandemie, dan is het wel hoe 
belangrijk het is om onze dagelijkse 
verplichtingen eens los te kunnen laten 
en tijd te kunnen doorbrengen met 
onze vrienden en familie. Even ont-
haasten, gewoon doen wat we graag 
doen. We hopen dan ook dat het snel 
mogelijk wordt voor onze vereniging 
om de draad weer op te pikken; dat we 
zonder zorgen én veilig samen kunnen 
repeteren, concerten kunnen spelen, 
muziek kunnen maken… Creatieve 
ideeën zijn op dit moment volop aan 
het rijpen, en wij staan te popelen om 
ze te realiseren. Hopelijk kunnen we 
dus snel van ons laten horen!

Het Harmonieorkest Concordiavrienden 
is een muziekvereniging met meer dan 70 
muzikanten, die wekelijks in het dorpshuis 
repeteert en concerten organiseert [www.
concordiavrienden.be].

Ommegangcomité
Geen ommegang in 2020! Het moet 
geleden zijn van de Franse bezetting op 
het einde van de achttiende eeuw dat 
dit ooit is voorgevallen. Wat oorlo-
gen niet konden, heeft een virus voor 
elkaar gekregen. Het ommegangcomité 
heeft de honderden deelnemers en de 
duizenden toeschouwers gemist, de 
ambiance in het dorp, de verwachting 
naar een groot evenement... We wen-
sen jullie een beetje van al die gevoe-
lens in deze kerst- en nieuwjaarsda-
gen: samenhorigheid, enthousiasme, 
fierheid... en al wat de ommegang 
jaarlijks bij jou oproept! Hou het vuur 
brandend!

Het ommegangcomité organiseert de jaar-
lijkse Maria-ommegang en de Kalfortten-
toonstelling in augustus [www.kalfort.be/
ommegang].
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Loopronde van Kalfort
‘Klaar, jongens!’ Deze slagzin aan de 
start van elke rit van onze Loopron-
de hebben we moeten missen. Het 
deed pijn aan ons sportieve hartje dat 
onze loopwedstrijd deze zomer niet 
kon doorgaan. Toch wilden we van 
ons laten horen, tonen dat we niet zo 
makkelijk klein te krijgen waren… Een 
ochtendloop in het Coolhembos zou 
het worden, voor alle generaties en ie-
der die het wou… Geheel coronaproof! 
Zelfs dat werd ons niet gegund…
Nu we het jaareinde naderen komen de 
goede voornemens weer piepen en stil-
aan komt het einde van dat ellendige 
jaar in zicht. Ook het Loopronde Team 
staat te trappelen van ongeduld om 
aan de slag te gaan. Ons voornemen: 
ook dit jaar met volle inzet en groot 
enthousiasme een mooie organisatie 
op touw zetten, waar we elkaar weer 
mogen aanmoedigen, waar supporters 
broederlijk naast elkaar luidkeels sup-
porteren voor kinderen en kleinkinde-
ren, waar we samen een pintje drinken 
na afloop… Waar alles weer zo heerlijk 
normaal kan verlopen! Daarom: ‘Maak 
je klaar, jongens (en meisjes)!’, laten 
we samen het beste van onszelf geven 
in de volgende Loopronde van Kalfort.

Het Loopronde Team organiseert de jaar-
lijkse Ronde van Kalfort met de kermis 
[http://www.looprondevankalfort.be].

Kalfort Daghet
Door het coronavirus zitten wij nu 
al bijna 10 maanden in volledige of 
gedeeltelijke lockdown, zonder festi-
viteiten, zonder familiefeesten en zelfs 
zonder onze kermis.  Het is duide-
lijk dat een mens niet gemaakt is om 
geïsoleerd te wonen. Maar als al deze 
miserie voorbij zal zijn, zullen we hier 
op een of andere manier misschien 
beter uitkomen. Wij zullen een drink 
met vrienden, een familiefeest, een 
sportactiviteit, een voetbalmatch, een 
levendige dorpsgemeenschap,  een 
gezellig samenzijn, een lekkere knuffel 
allemaal meer appreciëren en beter 
beseffen wat het voor ons betekent.  
Laten wij, ondanks deze moeilijke om-
standigheden, toch van de feestdagen 
genieten. Vind de creativiteit om de 
warmte en gezelligheid waar deze da-
gen voor staan op te zoeken. Laat ons 
het vuur, de motivatie en het plezier in 
wat we doen behouden. Straal positieve 
energie uit via je innerlijke kracht en je 
zelfverzekerdheid. Kijk eens of je buren 
kunt helpen of ondersteunen. Blijf de 
regels volgen, nog even doorbijten. Doe 
zo voort.  Hou vol.  Uiteindelijk komt 
alles goed.  Fijne feestdagen! Al zijn het 
dan bijzondere in zeer beperkte kring. 

Kalfort Daghet is een liefhebbersvoetbal-
club, die speelt op de pleinen aan de Van 
Kerckhovenstraat [kalfortdaghet.be].
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Chirojongens
Ondanks het coronavirus was niet alles 
volstrekt somber en in mineur: we 
hebben ondanks alles een ge-wel-dig 
kamp gehad. Voor de 12-plussers in 
onze Chiro hebben we geprobeerd om 
de chirozondagen even gezellig te ma-
ken via online platformen en de leiding 
was een heel jaar in de weer om toch zo 
veel mogelijk Chiro-spirit bij de leden 
thuis te krijgen in deze verwarrende 
tijden.  Daarom wensen wij jullie van-
uit de grond van ons hart: veel moed 
om door te zetten, een goede gezond-
heid, honderd miljoen miljard knuffels 
die je doorheen het jaar gemist zou 
hebben, een luisterend oor, een hel-
pende hand en nog 1000 lieve woordjes 
om je erdoor te helpen als je het even 
moeilijk hebt. Laten we samen hopen 
op een fantastisch nieuw 2021!

Chiromeisjes
Wij wensen dat jullie ook in 2021 
mogen ravotten, spelen en lachen met 
elkaar, dat jullie elkaar blijven steunen 
en troosten met een warm gebaar, dat 
jullie blijven fantaseren en dromen 
en dat wij ook dit jaar proberen jullie 
wensen uit te laten komen. Wij zorgen 
ervoor dat we elke zondag opnieuw een 
glimlach op jullie snoetjes zullen tove-
ren zodat jullie ons elke keer weer met 
jullie vriendschap en liefde kunnen 
veroveren.

Alle kinderen vanaf zes jaar zijn elke zondag 
welkom om met hun leeftijdsgenoten in 
de chiro te komen spelen. Elk jaar gaan de 
chirogroepen op kamp. En met de kermis 
openen zij traditiegetrouw hun café-res-
taurant Bij Mie Kalfut [chirokalfort.be - 
chiromeisjeskalfort.wordpress.com/].

Scouts Zevensprong
‘t Zal wel zijn, onze kerstwens gaat 
over iets liefs, iets geks, iets dappers, 
iets moois, iets leuks, iets warms maar 
hoe dan ook iets positief! Scouts Ze-
vensprong wenst u en uw familie een 
‘scoutesk’ 2021!

Elke zondag komen de Scouts en Gidsen 
Kalfort zich uitleven op en rond de scouts-
terreinen in Kalfort [www.scoutskalfort.be].
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Kalité
Nog even volhouden, het komt alle-
maal weer goed. 2021 zal het jaar wor-
den waarin we weer kunnen dromen 
en plannen. Het jaar dat we beetje bĳ 
beetje terug uit ons kot mogen komen. 
Het jaar waar we de verloren zomer 
van 2020 goed maken. Het jaar waar 
we tradities herstellen. De ommegang, 
de kermis, mosselen, een frisse pint 
en zoveel meer. Als bestuur willen 
we onze volledige ploeg, de Kalfortse 
verenigingen en zelfstandigen be-
danken voor hun onvoorwaardelĳke 
inzet en steun. We wensen iedereen 
een vreugdevol en voorspoedig jaar 
toe. Het klinken gaat nu nog even niet 
maar dat maken we dubbel en dik goed 
tĳdens de kermis. 
Tot dan  Bjorn, Gert, Tieu, Evi en Levi 

Kalité is het Kalfortse kermiscomité en 
organisator van de jaarlijkse kermis eind 
augustus [www.kalfortkermis.be].

Volley Kalfort
Nog eventjes en we kunnen het jaar 
afsluiten, een moeilijk jaar met veel 
beperkingen. Maar ook één van 
opnieuw dingen ontdekken die we 
vergeten waren… We kijken met een 
hoopvolle blik naar 2021! Een nieuw 
jaar waarin we terug kunnen genieten 
met alle mensen die ons dierbaar zijn
En we terug ‘uit ons kot’ mogen 
komen voor gezelligheid, sport en 
cultuur.
Fijne feestdagen, Volley Kalfort

Waar volleybal en plezier centraal staan 
maar ernaast ook vriendschap en clubge-
voel belangrijk is [volleybal.kalfort@gmail.
com].
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Dorpshuis Vrededaal en Groep V
Geen eindjaar zoals anders. We blij-
ven allemaal noodgedwongen in ons 
kot. Ons dorpshuis, gebouwd om vele 
mensen te ontvangen, staat er verlaten 
bij. Toch willen we vanuit de Leopold 
Van Kerckhovenstraat warme kerst- 
en nieuwjaarswensen doorgeven. We 
zijn jullie niet vergeten en van zodra 
het weer kan, plannen we nieuwe ac-
tiviteiten! Hou jullie allemaal sterk en 
gezond. Dan komt alles weer goed! En 
kunnen we jullie ergens in 2021 weer 
verwelkomen! Dank aan iedereen die 
ons steunt in deze moeilijke tijd.

Dorpshuis Vrededaal stelt het dorpshuis ter 
beschikking van particulieren, verenigin-
gen en bedrijven. Groep V is de sociaal-cul-
turele vereniging die in de schoot van het 
dorpshuis activiteiten organiseert voor een 
breed publiek [www.kalfort.be/dorpshuis].

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 afbe-
talen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 
euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metsel-
werk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van 
ons dorpshuis 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
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