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De Merlegathoeve, in de Louis Nutenstraat ook wel Nutenhoeve genoemd naar de bekende 
pachter Peer Nuten, is één van de oudste hoeves van Kalfort.  Ze moet reeds bestaan hebben 
in de 13de eeuw daar er al over gesproken wordt in een brief over de gedeeltelijke aankoop in 
1364 door de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem. De oudste nu nog bestaande gedeeltes van de 
hoeve dateren uit 1765. De hoeve was lange tijd in bezit van de familie Leroy. Ze werd verkocht 
aan Jeroen en Mart Van Ackerbroeck–Baeten De eigenaars wensen de Merlegathoeve terug 
bewoonbaar te maken en te herbestemmen tot woonhuis, toeristisch logies en vergaderruimte met 
respect voor de erfgoedwaarden van het beschermd monument. De veestal, de stalplaats machines 
met bijhorende zolders, de paardenstal en het bijgebouw worden ingericht voor de toeristische 
logies. De zolder van de paardenstal wordt ingericht als polyvalente ruimte.



DE KALFORTSE KLOK4

WOORD VOORAF
Beste lezer

Amaai, wat was dat? Dit kun je wel nog eens een échte Kalfort kermis noemen. Ge-
zegend met schitterend weer was het een hele week groot feest met de ingrediënten 
die het al jaren goed doen. 

Wat te zeggen van de start met de leuke kwis van Volley Kalfort? Er werd daarna 
gefeest tot in de vroege uurtjes. Zaterdag werd er geknald met Vurig Vrededaal. In 
een volle dorpshuistuin genoten honderden aanwezigen van de muziek, de sfeer en 
het samenzijn. Ondertussen was er ook in het dorp volk. Daarna toog het jonge (en 
iets oudere) volk nog dapper naar een grote fuif in ‘t Fixke.  De volgende dag was heel 
Kalfort paraat voor de vernieuwde Maria-ommegang, die positief werd onthaald. 
Van de apotheose kregen we kippenvel en Calfort 1910 was op en top Kalfort Kermis. 
En nadien werd er in het dorp en op het Bal Tropical van onze voetbal stevig gefeest. 
Geen fuif? Dan wordt er gefeest in de café’s. Tijdens de braderij op maandag kon je 
bijna op de koppen lopen, zoals in de goede oude tijd. Op het volleybaltornooi van 
dinsdag won Bar Bruur de spannende finale tegen Hangaar66. En ‘s avonds liep de 
dorpshuistuin opnieuw vol voor Kalfort local met twee stevige acts. 

Even wat rust dan? Met een ziekendag (op twee dagen), de terugkomdag van de 
ommegang op woensdag en Diner Dansant op donderdag. En dan opnieuw er volop 
tegenaan voor een nieuw kermisweekend met twee dagen Kalifiesta, dat stilletjes 
uitgroeit tot een groot festival, Ontbijt met een ster met Willy Sommers en een rustige 
zondag om uit te blazen. 

Vergeten we de heropleving van de koers op de Aspot niet, een bewijs dat heel Kalfort 
wil feesten en tradities er zijn om levend te houden. En Kalfort Zingt, hopla weer een 
knaller. Met 189 deelnemers aan de Loopronde en 101 aan de Kermisloop werd ook 
onze Ronde van Kalfort een groot succes. Tijdens heel die week was het aanschuiven 
in onze gelegenheidsrestaurants op de chiro en bij de scouts en kon de jonge generatie 
volop genieten van onze grote foor...

Een hele week kermis die er alleen maar is dankzij alle comité’s, werkgroepen en 
verenigingen. Geen kermis zonder initiatiefnemers. Geen kermis zonder tappers.  
Geen kermis zonder deelnemers aan de activiteiten. Geen kermis zonder sponsors. En 
wat zouden we dat volksfeest allemaal missen. Dus hoedje af voor al die vrijwilligers! 
Ze bereiden zich nu al voor op 2023 en proberen ervoor te zorgen dat we volgend jaar 
opnieuw zullen kunnen uitroepen “Amaai, wat was dat!”.

De redactie.
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UIT DE OUDE DOOS
We publiceren graag nog een foto van 
Frans uit zijn collectie. Wie kent de tijd 
nog van de scharesliep, een vergeten 
ambacht uit vervlogen tijden. K. Rosiers 
uit Hingene kwam aan huis messen en 
scharen slijpen in ruil voor een paar 
centen. Op het wagentje waarmee hij 
rondreed was een slijpsteen bevestigd. 
Op de foto kijkt Frans De Laet toe.

De tentoonstelling “Frans Lenaerts, 
een spoor van foto’s”, kon weer op 
de nodige belangstelling rekenen. Het 
mooiste werk van Frans kreeg drie we-
ken lang een plaatsje in de kerk. Dat 
het initiatief werd geapprecieerd, le-
zen we in reacties als “Daarvoor ko-
men wij  naar Kalfort. Herinnering en 
nostalgie”, “Alweer de moeite om te 
komen kijken” of “Mooi overzicht van 
mensen en gebeurtenissen”...
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GESPREK MET ANNIE EN MIEL
Op een natte maandagavond bezoch-
ten we Annie Sleebus en Miel Moons in 
hun huis in het Fabiolapark. Bleek dat 
Miel juist zijn tachtigste verjaardag 
had gevierd en de champagne klaar 
stond! Alle voorwaarden waren dus 
vervuld voor een gezellig gesprek met 
een koppel dorpshuisvrijwilligers. 

van de vakschool, ging ik werken bij 
diverse metaalbedrijven: van de Boom-
se Metaalwerken, tot Cockerill en een 
matrijzenmakerij in Mechelen. Ik heb 
altijd goed mijn boterham verdiend en 
ging op pensioen in 2000.

Maar ondertussen was Annie in je le-
ven gekomen? Ook van Kalfort, Annie?
Nee, ik kom van Puurs, waar ik geboren 
ben in 1948. Tot mijn 14 jaar woonde ik 
in de Robert Verbelenstraat. Toen ver-
huisden we naar de Schoolstraat, waar 
ik Miel tegen het lijf liep. Ik studeerde 
snit en naad bij de Ursulinen in Puurs, 
maar deed dat niet graag. Dus ging ik 
vanaf mijn 16 jaar werken. Veel ple-
zanter! Ik werkte in de plastic fabriek 
van Peleman in Ruisbroek en daarna 40 
jaar lang bij Upjohn, Pharmacia, Pfizer. 
Daar heb ik mij opgewerkt van arbeid-
ster tot analist in het labo microbiolo-
gie. Ik heb daar heel veel geleerd. Een 
fijne tijd dus, die stopte wanneer ik in 
2007 ook op pensioen ging. Miel zat 
toen al zeven jaar thuis.

Jullie zijn al bijna 55 jaar een koppel?
Ja, we trouwden in 1968, woonden in 
het Coolhemveld, daarna in het Fabio-
lapark met onze zonen Jurgen en Yves.

En Miel ging dus vroeg op pensioen...
Ja, na een lange loopbaan. Daarna heb 
ik ook niet stilgezeten. Ik heb veel ge-
zorgd voor mijn kleinzoon Kevin. We 
hielpen in de scholen, om zwemlessen 
te begeleiden. Sabine Van Caesbroeck 
van het oudercomité vroeg ons een keer 
of we niet konden zorgen voor de aard-

Dag Miel, kan je je even voorstellen?
Ik ben geboren in 1942 en kom uit een 
gezin van negen kinderen. We woon-
den eerst op de Moerplas, maar zijn 
later naar de Schoolstraat (nu Winkel-
veld) verhuisd. Ik had geen gemakke-
lijke jeugd, want er was geen overvloed 
bij ons thuis. Om wat bij te verdienen, 
moesten we bij de boeren gaan werken. 
Mogelijkheid tot studeren was er zeker 
niet. Vanaf mijn 14 jaar, na het volgen 
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appelen voor de BBQ van het school-
feest. Samen zorgden we daar 15 jaar 
lang voor. Dit was een werkske waar we 
van donderdag aan begonnen. Ik schil-
de de aardappelen en Annie kookte ze. 
Best wel wat kilokes! Ik ben bestuurs-
lid, feestleider en wijkmeester geweest 
bij de KWB. Via André Schampaert 
raakten we ook betrokken bij de kerk. 
We zorgen voor het klaarleggen van de 
priesterkledij en altaardoeken en vul-
len de kaarsen bij. We proberen te hel-
pen waar we kunnen, zorgden lange tijd 
voor onze vriendin Maria, halen kinde-
ren van de buren op van de school... 

En jij, Annie?
Ik werkte met alles mee, steeds achter 
de schermen. Zo ben ik ook bij FERM 
beland, waar ik help als ze me vragen. 
En als er geen werk is, ga ik graag fiet-
sen en wandelen. En Miel gaat graag 
pandoeren, fietsen en tuinieren

En toen kwam je ook nog in het 
dorpshuis terecht?

Ja, Christiane Van Camp vroeg ons of 
we niet wilden helpen in de werkgroep 
rond het onderhoud van de vergaderlo-
kalen. We kunnen moeilijk nee zeggen 
en hebben dat er dan maar bijgenomen.

Zijn er zaken die je wil verbeteren?
Wat we doen is niet zo’n groot werk, 
maar we zijn met te weinig ploegen. Het 
zou fijn zijn, mochten we nog enkele 
mensen vinden die deze taak willen op-
nemen. Het wordt ook wel stilletjes aan 
tijd dat er opvolging wordt gezocht. 

Hoe hou je de drive erin?
We engageren ons graag. En eens we ja 
gezegd hebben, doen we dat ook uit een 
soort van gewoonte. We voelen ons ge-
lukkig als we ons kunnen inzetten voor 
Kalfort en voor de mensen. Zo hadden 
we al een rijk leven en hebben we veel 
meegemaakt!

Een laatste woord?
Nog een glaasje?
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end programma, knap samenspel en 
indrukwekkende solo’s maakte dat zij 
meer dan slaagden in hun opzet. De 
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s in het 
publiek waren dan ook terecht trots op 
de prestatie van onze muzikanten. Ook 
dirigent Danny Polfliet was zeer fier op 
zijn leerlingen - en zij op hem. Danny 
kreeg op het einde van het concert on-
der andere een gepersonaliseerde polo 
cadeau met daarop de tekst ‘Big Boss 
of BFF’. Aansluitend aan het concert 
hielden we ook een grote barbecue. De 
zon was van de partij, zodat het zowel 
op culinair vlak als qua omkadering 
heerlijk vertoeven was in de gezellige 
tuin van Dorpshuis Vrededaal.

FEESTPARADE 730 JAAR PUURS
Op zondag 3 juli liep ons orkest mee 
in de Feestparade 730 jaar Puurs. We 
deden dit samen met harmonie ‘Sinte 
Cecilia’ uit Puurs en met harmonie ‘De 
Ware Vrienden’ uit Oppuurs. Als één 

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
Zoals voor vele verenigingen zijn de 
zomermaanden een heel drukke peri-
ode. Zo ook voor ons. Met o.a. con-
certen tijdens o.a. Kalfort Kermis en 
Pukema hadden we een goedgevulde 
agenda. Benieuwd waar wij de voorbije 
tijd allemaal mee bezig zijn geweest? 
Lees dan zeker verder.

LEERLINGEN UIT INSTAPORKEST 
‘BAND FOR THE FUTURE’ SPELEN 
APERITIEFCONCERT
Op zondag 26 juni speelde ons in-
staporkest ‘Band For the Future’ zijn 
jaarlijkse aperitiefconcert. Hoewel, 
jaarlijks... Door alle coronaperikelen 
moeten we al terug naar eind 2019 
voor de eerste editie. Dat velen ernaar 
uit hadden gekeken om nog eens een 
groot concert te mogen spelen, is dan 
ook een understatement. Vol overgave 
spanden onze leerlingen zich dan ook 
in om er een prachtig concert van te 
maken. De combinatie van een boei-
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groot orkest trokken we door de Puurse 
straten. Op het Dorpshart werden we 
op een groot applaus getrakteerd door 
het talrijk opgekomen publiek.

KALFORT KERMIS
En dan volgde het hoogtepunt van het 
jaar: de Kalfortse kermisweek. Zoals 
alle Kalfortse verenigingen kijkt ook 
ons harmonieorkest daar erg naar uit. 
In het idyllische decor van de tuin van 
dorpshuis Vrededaal – de aangename 
locatie van de tuin zelf in combinatie 
met het sfeerdecor ‘The Magic Nacht 
of Bubbles & Fire’ van Ron Jalu-
ai – mochten wij op 27 augustus de 
kermis openen met een concert. Voor 
een aandachtig publiek brachten wij 
bekende melodieën en sfeervolle or-
kestmuziek. Als we er één hoogtepunt 
mogen uitpikken: het werk ‘Ross Roy’ 
van componist Jacob de Haan (voor 
wie het concert niet kon bijwonen een 
opzoeking waard!). De apotheose van 

de avond was toen de bellenblaasma-
chines tijdens ons bisnummer als zot 
begon te draaien. Een heel knap effect! 
In een tuin vol bubbles & fire kon het 
publiek nadien verder genieten van 
optredens van Bump en van Lost Souls 
& Friends.

Zoals de traditie het wil, stapte ons or-
kest een dag later, op 28 augustus, ook 
mee in de Maria-ommegang. Die was 
aan zijn 34e editie toe, en werd door 
het Ommegangcomité in een nieuw 
jasje gestoken: de Kalfortse verenigin-
gen stonden centraal. Maar de harmo-
nie van Kalfort zou de harmonie van 
Kalfort niet zijn als zij geen plaatsje 
kreeg in de buurt van het Mariabeeld 
– en zo geschiedde: met processie-
marsen en de eigen bewerking van 
‘Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’ 
begeleidden wij Maria doorheen de 
Kalfortse straten. Op dezelfde dag 
baatten wij ook dorpshuis Vrededaal 
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uit. Dat was in de namiddag het toneel 
van het volksfeest ‘Calfort anno 1910’. 
Met gesmaakte optredens, traditio-
nele kost als ‘ballekes met kriekskes’ 
en pensen, frisse kermispinten én de 
zon die van de partij was, werd het een 
geweldig feest. Dank ook aan al wie op 
deze dag bij ons iets kwam drinken of 
een hapje kwam eten en zo onze ver-
eniging steunde.

CONCERT ‘PSSST… DE HARMONIES 
MAKEN MUZIEK’ (SAMENWERKING 
TUSSEN DE VIJF HARMONIES VAN 
ONZE GEMEENTE)
Drie weken later was het feest aan de 
andere kant van de Molenbeek, waar de 
jaarlijkse Pukema plaatsvond. Ter ge-
legenheid van de 730ste verjaardag van 
Puurs én van de samenvallende jubilea 
van verschillende harmonieorkesten 
uit onze gemeente speelden de vijf 
harmonieorkesten die onze gemeente 
rijk is een gezamenlijk concert onder 
de noemer ‘PSSST… De harmonies ma-
ken muziek’.  De harmonies maakten 
ook geschiedenis! De geschiedenis van 
de harmonie van Sint-Amands gaat 
terug tot 1772 (250 jaar), de harmonie 
van Oppuurs werd opgericht in 1872 
(150 jaar), de voorloper van onze Kal-
fortse harmonie ontstond in 1872 (150 
jaar), en de harmonie van Lippelo werd 
opgericht in 1922 (100 jaar) (voor de 
volledigheid: de harmonie van Puurs 
ontstond in 1778; 244 jaar). 
Het regenweer gooide helaas roet in 
het eten, waardoor het concert niet 
kon doorgaan op het Dorpshart, maar 
moest uitwijken naar de theaterzaal 
van CC Binder. De 150 muzikanten 
pasten ei zo na op het podium van de 

theaterzaal en gaven het beste van 
zichzelf. En al zeggen we het zelf: dat 
klonk best indrukwekkend! Wie er niet 
bij kon zijn, maar het concert graag 
toch bekijkt en beluistert, kan terecht 
op het YouTube-kanaal van de Ge-
meente Puurs-Sint-Amands.

EVEN VOORUITBLIKKEN
Wat brengen de komende maanden 
voor onze vereniging? Wel, op zater-
dag 8 en zondag 9 oktober ruilen wij 
onze muziekinstrumenten in voor 
keukengerei. Dan vindt namelijk ons 
mosselfestijn plaats in dorpshuis Vre-
dedaal. Op het menu staan mosselen, 
stoofvlees, curryworst, ijs en gebak. Op 
zaterdag is ons restaurant geopend van 
17u tot 21u. Op zondag kan u bij ons 
terecht tussen 11u30 en 15u.

Op zaterdag 27 november nemen 
wij deel aan een evaluatieconcert in 
Haacht, georganiseerd door onze koe-
pelvereniging Vlamo en de plaatselijke 
harmonie ‘Sint-Remigius’. We berei-
den ons tot in de puntjes voor, want 
op dat concert worden wij geëvalueerd 
door een professionele jury. Spannend, 
maar zo kennen we onze werkpunten 
voor de komende tijd. Geïnteresseerd 
om te komen luisteren? U vindt alle 
info op onze website www.concordia-
vrienden.be.

Heel graag tot snel!
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enz. Na vele uren zoeken werd er een 
mooi kleedje gevonden en werd door 
Fernanda een probeerkleedje gemaakt. 
Er werd in Vrededaal een vergadering 
vastgelegd met een aantal jonge en-
thousiaste ommegangmedewerkers, 
waarop het kleedje werd voorgesteld. 
Het was niet zo simpel als eerst werd 
gedacht. Het viel wat tegen, het was een 
lastig model. Er werd beslist een ander 
patroon te zoeken.

Na veel zoek- en denkwerk kwam er 
een oplossing  uit te bus. Er werd geko-
zen voor een bordeaux rok (de kleur van 
de fluwelen mantel van het beeld), een  
witte T-shirt met kantje aan de drie-
kwart mouwen en gouden sandaaltjes! 
Het was niet simpel om in volle zomer 
een gepaste stof te vinden. Christiane 
en Ludo bezochten ontelbare winkels 
en stoffenpaleizen, tot ze uiteindelijk 

Naar aanleiding van de vernieuwing 
van de Maria-ommegang werd beslo-
ten om de 30 jaar oude kleren van de 
draagsters van Onze-Lieve-Vrouw te 
vervangen. Het werd een heel avontuur 
voor onze werkgroep kostuums.

Tinneke Dereymaeker en Hildegarde 
Hillaert stelden graag de infrastructuur 
van hun Naaicafé da’Stof ter beschik-
king. Fernanda Verelst, haar collega’s 
van de naaiclub en Renilde Moons wer-
den de naaisters. Christiane Van Camp 
coördineerde het geheel.

Bij een glaasje witte wijn kwamen An-
nie Van Baden, Juliette Cools, Linda 
Cleymans, Fernanda Verelst, Nicole 
Michiels, Renilde Moons en Christiane 
Van Camp samen om te brainstormen.  
Op internet werd gezocht naar een ge-
past model, de kleur, een geschikte stof 

DRAAGSTERS IN HET NIEUW
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de kleur vonden die goed was. De kle-
dingmaten van de draagsters werden 
bijeen gemaild en de naaisters werden 
verwittigd. Men kon beginnen met het 
grote knip- en naaiwerk bij da’Stof.

Ondertussen werd er gezocht naar de 
witte T-shirts en gouden sandaaltjes 
en werd het  terug een lange zoektocht 
naar vele meters witte kant om het ge-
heel feestelijker te maken. 

De grote pasbeurt was in aantocht voor 
de 16 draagsters.  De naaisters deden 
hun uiterste best om de rokken zo mooi 
als het kon aan te passen en retouches 
uit te voeren. 

Het geheel was mooi, heel mooi maar 
er mankeerde nog iets in de lende en 
een juweeltje rond de hals zou het ge-
heel afwerken. Linda was bereid om een 

gouden kettingetje te maken en Renilde 
maakte een lendeband.

Met deze laatste toevoegingen was de 
nieuwe outfit voor de draagsters van 
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw klaar!

Op zondag 28 augustus scheen de zon 
volop. De combinatie van de kleu-
ren van de bordeaux rokken, de wit-
te T-shirts, de gouden sandaaltjes, de 
boeketjes en de mantel van Onze-Lie-
ve-Vrouw was zeer mooi. De werkgroep 
kan terugkijken op een zeer geslaagde 
realisatie. Dank aan iedereen die eraan 
heeft meegewerkt.

Je financiële steun voor deze realisa-
tie is nog steeds zeer welkom op re-
keningnummer BE54 7360 6938 7497 
van Ommegangcomité Kalfort vzw.
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zijn nieuwe kantine (85 m²). De club 
gaat zelf de toog metsen en daarna 
komt Inbev de nieuwe tapinstallatie 
plaatsen. Drankenhandel Van Eetvelde 
uit Lokeren levert zes nieuwe door-
geeffrigo’s en nieuw meubilair voor 
binnen. De club heeft nieuw meubilair 
voor de twee buitenterrassen gekocht. 
Keukencenter Masure zal als sponsor 
de nieuwe keuken inrichten. De overige 
lokalen zal de club inrichten met nieu-
we kasten en rekken om de beschik-
bare ruimtes maximaal te benutten. 

EXTRA GEBRUIKERS VAN VOETBAL-
PLEINEN IN L. VAN KERCKHOVEN-
STRAAT
Door de vertraging bij de bouw van het 
nieuwe voetbalgebouw en de slechte 
toestand van een plein in sportpark De 

Na een stevige Kalfort kermis her-
vat Kalfort daghet de activiteiten. De 
vereniging staat met de verhuis naar 
het sportpark in de Lichterstraat voor 
een belangrijke gebeurtenis in haar 
geschiedenis. Daarnaast maakt de club 
zich weer klaar voor een heel seizoen 
recreatief voetbal. 

VERHUIS NAAR NIEUW SPORTPARK 
DE SCHANS 
Er is vertraging bij de bouw van het 
nieuwe voetbalgebouw in sportpark 
De Schans. De voorlopige oplevering 
van het gebouw is gepland voor half 
oktober 2022. Vanaf dan kunnen de 
twee uitbaters (Kalfort Daghet en Kal-
fort Puursica) met hun eigen investe-
ringswerken beginnen. Kalfort Daghet 
zorgt voor de volledige inrichting van 

VOETBALNIEUWS

Eerste ploeg van Kalfort Daghet in het nieuwe seizoen.
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Schans is er momenteel een tekort aan 
beschikbare pleinen. Daarom werkt 
Kalfort Daghet tot het einde van dit 
jaar samen met G-Voetbal Puurs en 
O.B.B. (Oranje Boven Breendonk). G-
Voetbal Puurs is een gevestigde waarde 
in het kader van sport voor andersvali-
den. O.B.B. is een nieuwe voetbalploeg 
uit Breendonk. Hun spelers zijn vooral 
ex-leden van Chiro Breendonk. Zij 
starten vol enthousiasme hun eerste 
seizoen in de competitie van de Ko-
ninklijke Antwerpse Vereniging van 
Vriendenclubs KAVVV. Beide ploegen 
komen op woensdagavond trainen op 
de pleinen van Kalfort Daghet. En ook 
hun thuismatchen worden tot einde 
december 2022 op het plein van Kalfort 
Daghet gespeeld. 

VERNIEUWDE WEBSITE
De website van Kalfort daghet is volle-
dig vernieuwd. Surf naar www.kalfort-
daghet.be voor meer informatie.

KALENDER VAN ONZE KOMENDE 
THUISMATCHEN
(L. Van Kerckhovenstraat 62)
Zo. 11/09: 14u30 : Kalfort Daghet 1 – 
Deurne OB
Vr. 16/09: 20u30 : Veteranen Kalfort 
Daghet – Melsele
Vr. 23/09: 20u30 : Veteranen Kalfort 
Daghet – Lippelo
Zo. 25/09: 11u30 : Kalfort Daghet 2 – 
Cantincrode Mortsel
Zo. 25/09: 14u30 : Kalfort Daghet 1 – 
FC Racing Kiel
Vr. 7/10: 20u30 : Veteranen Kalfort 
Daghet – Aartselaar
Zo. 9/10: 11u30 : Kalfort Daghet 2 –  
FC Ik Dien Edegem

Zo. 9/10: 14u30 : Kalfort Daghet 1 –  
VC Olse Merksem
Vr. 21/10: 20u30 : Veteranen Kalfort 
Daghet – Den Twee
Zo. 23/10: 11u30 : Kalfort Daghet 2 – 
Vremde
Zo. 23/10: 14u30 : Kalfort Daghet 1 – 
Seamen’s Chile
Zo. 30/10: 11u30 : Kalfort Daghet 2 –  
FC Sint-Michiel
Zo. 30/10: 14u30 : Kalfort Daghet 1 – 
OH Fortuna
Zo. 13/11: 11u30 : Kalfort Daghet 2 – 
Deurne OB
Zo. 13/11: 14u30 : Kalfort Daghet 1 –  
SK Berkenrode
Zo. 27/11: 14u30 : Kalfort Daghet 1 – 
SFC Vitesse Boom
Zo. 4/12: 11u30 : Kalfort Daghet 2 -   
Olvac Wilrijk
Zo. 4/12: 14u30 : Kalfort Daghet 1 – 
Rapid AC
Vr. 16/12: 20u30 : Veteranen Kalfort 
Daghet – Lambrecht Opdorp
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prijs naar huis. En om de kermis goed 
te beginnen, werd er nagepraat tot in 
de late (vroege?) uurtjes.

ZATERDAG
Na een poetsbeurt werden de zaal én 
de tuin klaargemaakt voor het vervolg 
van de kermisweek. Het podium werd 
opgesteld en het tuinmeubilair klaar-
gezet. Ondertussen was het dorpshuis 
het zenuwcentrum van de ommegang.  
‘s Middags verzamelden de leden van 
de technische ploeg en van de groep 
bloemen en versiering er voor een 
broodmaaltijd. In de namiddag wer-
den er nog deelnemers ingeschreven 
voor de laatste pasbeurt. Tegen het 
einde van de middag lag alles klaar in 
afwachting van zondag. Even stilte 
voor de storm, want de eerste ge-

Tijdens Kalfort Kermis speelt het 
dorpshuis volop zijn rol als “huis van 
alle Kalfortenaren”. Het dorpshuis is 
het decor van zowel uitbundige fees-
ten als rustige activiteiten.We brengen 
er graag verslag over uit.

VRIJDAG
De dorpsquiz van volley Kalfort is een 
klassieker. Voor de eerste keer ver-
huisde deze activiteit naar de eerste 
vrijdag van de kermis, omwille van 
Kalifiesta. Dit kon de pret niet drukken. 
De 25 ingeschreven ploegen hadden 
hun handen vol met de door Bram 
Wauters en Tim Piessens opgestelde 
vragen. Kalfort United (rond het kruim 
van onze Kalfortse onderwijzers) en 
Kalfort met Bloemen Van Achter speel-
den ex aequo en  gingen met de eerste 

KERMIS IN HET DORPSHUIS
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interesseerden in Vurig Vrededaal 
kwamen toe. Ron Jaluai plaatste zijn 
“fire & bubbles”, de leden van onze 
harmonie startten met het opstel-
len van hun instrumenten, Dirk van 
D&L zorgde voor de geluidsinstallatie. 
Alles liep vlotjes zodat tegen acht uur 
het dorpshuis honderden aanwezigen 
mocht verwelkomen voor het optreden 
van onze Concordiavrienden, BUMP en 
Lost Souls and Friends. Meteen deden 
het uitgebreide terras en de dansvloer 
hun dienst: een comfortabel uitzicht 
op de tuin en een plaats om een dansje 
te placeren. De laatste werkers verlie-
ten het dorpshuis wanneer de gewone 
Kalfortenaar allang in bed lag, terwijl 
de stevige feesters in het dorp verder 
doorzakten.

ZONDAG
De werkers van de Concordiavrien-
den waren al vroeg uit de veren om 

het dorpshuis klaar te maken voor 
de volgende zondag. Maar ze werden 
zeker geklopt door de technische ploeg 
van de ommegang, die al op de been 
was wanneer de laatste feestvierders 
het dorp verlieten. De deelnemers van 
de ommegang sijpelden ondertussen 
de zaal binnen om te worden gegri-
meerd of hun kostuums aan te passen. 
Wanneer iedereen was vertrokken, 
werd het even stil in het dorpshuis... 
stilte voor de storm. Wanneer de om-
megang haar ronde door het dorp had 
gedaan, verzamelden alle deelnemers 
zich in de tuin voor de apotheose. De 
tapkraan begon nu rijkelijk te werken 
en bleef dat doen tot ‘s avonds. Want 
toen de laatste klanken van de apo-
theose waren weggestorven, nam het 
feest “Calfort anno 1900” het over 
met volksmuziek, zang, circusoptre-
dens, goochelacts en vooral heel veel 
gezelligheid en drank. Onze harmonie 
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werkte zich uit de naad om iedereen te 
voorzien van eten en drinken. Er werd 
hen niet veel rust gegund. Maar de 
sfeer was opperbest, want iedereen liep 
er gelukkig bij.

MAANDAG
Braderij in Kalfort: dat zijn kraampjes, 
optredens, foor, terrasjes en Kalfort 
zingt. Het dorpshuis speelde zijn rol 
als rustplaats voor de vele flanerende 
kermisbezoekers, die blij waren om 
even uit het gewoel te zijn en de kans 
grepen om er een pak frit of smoute-
bollen te verorberen. Voor de eerste 
keer nam onze ruiterclub Hippique de 
uitbating voor zijn rekening. Fijn dat 
deze Kalfortse vereniging ook haar rol 
opneemt in Vrededaal en zo onze basis 
vergroot. 

DINSDAG 
Even verpozen nu... De vrijwilligers 
van het dorpshuis kregen in de na-

middag de kans om alles terug netjes 
te zetten voor alweer een toppertje... 
Klein begonnen is Kalfort local inder-
daad uitgegroeid tot een vaste waarde, 
met enkele muziekgroepen van eigen 
bodem op het programma. Dit jaar 
genoten we van VanMachine en Kabal-
leros. Ivan Dedoncker en zijn compa-
nen brachten swingende rockabilly en 
stevige psychobilly, die de temperatuur 
in de tuin deden stijgen. Dit waren de 
ideale omstandigheden voor de Kabal-
leros, die met hun zomerse covers, 
perfect passen op een zomerse avond. 
Toon en Bart zorgden ondertussen met 
hun paëlla dat het ook de hongerigen 
aan niets ontbrak. Weer een avond om 
in te lijsten.

WOENSDAG 
Tijd voor enkele rustige activiteiten. De 
gemeentelijke ziekendag streek neer in 
ons bedevaartsoord. Door de fusie tot 
één gemeente Puurs-Sint-Amands zijn 
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er nu zoveel genodigden dat hij wordt 
uitgesplitst in twee dagen. Vandaag 
was de eerste groep gasten aan de 
beurt. Zij werden hartelijk onthaald 
in ons dorpshuis. ‘s Avonds stond de 
terugkomdag van de ommegang op het 
programma  Een zestigtal aanwezigen 
keken naar de video van de voorbije 
editie.

DONDERDAG
De tweede aflevering van de ziekendag 
deed ons dorpshuis vollopen. Nadien 
was het de beurt aan de eerste activiteit 
van de Groene Hesjes en Maniflex. Di-
ner dansant ging voor een traditionele 
kermisschotel én muzikale animatie. 
De opbrengst gaat voor een deel naar 
de Kalfortse verenigingen.

VRIJDAG
Kalifiesta trok alle aandacht naar het 
festivalterrein. Onze harmonie repe-
teerde in het dorpshuis en nodigde 
iedereen uit om te komen kijken.

ZATERDAG
De Groene hesjes en Maniflex organi-
seerden Ontbijt met een ster. De weer-
goden waren het evenement nog net 
goedgezind. De dorpshuistuin zat vol 
met mensen die hun ontbijt voor één 

keer niet thuis namen. Maar ze kregen 
meer... Want Willy Sommers was van 
de partij en zorgde voor sfeer bij de 
liefhebbers van de Vlaamse muziek.  En 
hij deed nog een leuke aankondiging 
voor de aanwezigen. Volgend jaar komt 
hij terug mét orkest! De aanwezigen 
genoten na de show van het desser-
tenbuffet. En werden niet lang nadien 
vervangen door meer dan honderd 
uitgelaten kinderen, die hun prijs 
kwamen afhalen van de Loopronde van 
Kalfort. Bekers en medailles werden 
uitgedeeld. Het jonge volkje haalde 
zijn hartje op. En als dit was weggeëbd, 
werd het stil in en rond ons dorpshuis. 
Alle kermisvierders waren klaar voor 
een beklijvende Kalifiesta met duizen-
den aanwezigen!

ZONDAG
En dan nog een afsluiter... In de na-
middag kon men in de Vrededaaltuin 
terecht voor “Boterhammen in het 
park”. Maniflex en de Groene hesjes 
onthaalden de aanwezigen met eten en 
met een gesmaakt optreden van LIF, de 
muziekgroep met Fien en Lies. 

Wat een kermis. Wat een weer. Wat 
een opkomst. Iedereen blij! Op naar 
volgend jaar.
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Kunnen we de 34ste ommegang sa-
menvatten in één woord? Klein: nee! 
Nieuw: zeker en vast!

Het begon met de werken aan de troon 
en de nieuwe verlichting. Daarna 
was plots alles nieuw: nieuw scena-
rio, nieuwe groepen, nieuwe wagens, 
nieuwe kledij van de draagsters van 
Onze-Lieve-Vrouw, nieuw parcours, 
nieuwe apotheose, nieuw namiddag-
programma, nieuwe bloemengroep, 
contacten met nieuwe groepen en de 
zoektocht naar een nieuwe opslag-
plaats. Er werd daarrond keihard ge-
werkt door onze vrijwilligersgroep, die 
hiervoor nooit voldoende kan worden 
bedankt. De waardering en het respect 
van heel Kalfort zijn hier echt wel op 
hun plaats!

OMMEGANG 2022
En wat leverde dit allemaal op? Een 
nieuwe ommegang, waarin Kalfort 
zich uitgebreid toonde, jong en dy-
namisch. We zagen dansgroepen die 
het geheel letterlijk lieten bewegen 
en iedereen enthousiasmeerden. We 
hoorden mooie zang en muziek. De 
ommegang bracht een actuele bood-
schap en was inclusief, met heel wat 
nieuwe deelnemers van jong tot oud. 
Het thema “Zorg” was mooi uitge-
werkt met mensen die allemaal blij 
waren er actief kunnen aan deel te 
nemen in plaats van aan de kant te 
zitten. We voelden emotie en kregen 
bij momenten kippenvel om zoveel 
enthousiasme en eensgezindheid.

De apotheose met de dansgroepen was 
een voltreffer met heel veel sfeer. Je 
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kon alleen maar vrolijk worden om te 
zien hoe traditie en vernieuwing uit-
groeien tot iets waar iedereen enthou-
siast van wordt. 

En dan hebben we het nog niet ge-
had over “Calfort 1910”, ons nieuwe 
namiddagprogramma. Na het onthaal 
door onze gelegenheidsburgemees-
ter Ronny Borms stond er geen maat 
op de feestvreugde. Ons plaatselijke 
circus Libot en onze zingende boeren 
en boerinnen schitterden. Met Matthi 
Magic, Eddy & Gunter en muziekgroep 
Boaval was er nog meer lokaal talent 
actief. Het bal populair werd compleet 
met de volksmuziek van Vrijspel uit 
Ninove. Dankzij de Concordiavrienden 
was er ondertussen voldoende eten en 
drinken.

Het ommegangcomité is dus heel 
tevreden. Al is niet alles positief. We 

werden ook geconfronteerd met het 
“oude”. Er waren misnoegde deelne-
mers die niet blij waren met de veran-
deringen. Maar dit toont toch ook aan 
dat onze ommegang springlevend is en 
iedereen er bij wil zijn.

Het ommegangcomité neemt nu de tijd 
om alles rustig en uitgebreid te evalu-
eren, met de volgende vragen: Wat kan 
nog beter? Hoe kunnen we iedereen 
overtuigen? Hoe krijgen we de jonge 
enthousiastelingen in ons comité? 
Hoe gaan we de hoge verwachtingen 
van de nieuwe elementen waarmaken 
(apotheose, Calfort 1910)?

Het comité verwelkomt heel dankbaar 
alle nieuwe mensen die bij de om-
megang betrokken werden en dankt 
iedereen heel hartelijk voor de onge-
looflijke inzet om dit allemaal samen 
te realiseren. 
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De apotheose van de Maria-ommegang werd gebracht door vijf dansgroepen. Onze 
rode én blauwe dansgroepen kregen versterking van Incar Lebbeke, Nele Grembergen 
en Soley Willebroek. Na een ingetogen dans voor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
barstte het feest los op de tonen van “Ta fête” van Stromae.
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In de voorbije ommegang eerden we 
de overledenen van het afgelopen jaar. 
Het was een mooi groep, die langs de 
zijlijn heel wat emoties uitlokte. Ook 
zij die meestapten, om hun overleden 
familielid eer te bewijzen, voelden 
zich gesterkt door de hele gemeen-
schap. We laten hen aan het woord...

Meelopen in het stukje van Kalfort Eert 
tijdens de Ommegang voelde aan als een 
soort eerbetoon aan “ons vake”. Om zo de 
mensen er nog eens aan te herinneren wat 
voor goede man hij was. De vele begripvolle 
knikkende hoofden en mooie deugddoen-
de reacties achteraf maakten de ervaring 
compleet.  
Sanne Peeters

Voor ons moeder was deelnemen aan de 
ommegang een hoogtepunt van het jaar.
Meestappen achter de mooi versierde wa-
gen was een mooi eerbetoon aan haar.
Jan Moens

Het was mooi, maar ook emotioneel om 
als kinderen mee te mogen lopen in een 
groep waar ons Vake in herdacht werd. We 
vinden het een fijn gebaar dat de overleden 
Kalfortenaren een mooie plaats krijgen in 
de Maria Ommegang, de stoet waar velen 
onder hen waarschijnlijk mooie herinnerin-
gen aan hadden. Het toont dat de overlede-
nen en hun families niet vergeten worden in 
Kalfort, waarvoor onze dank!
Kinderen Geldhof

Het was voor mij de eerste keer dat ik zelf 
mee liep in de ommegang. Alleen jammer 
dat dit in het gedeelte ‘Kalfort eert’ was. 

KALFORT EERT
Dit wil immers ook zeggen dat wij recent 
afscheid hebben moeten nemen van een 
naaste. In mijn geval mijn moeder. Wel een 
mooi initiatief om deze mensen ook aan bod 
te laten komen in de ommegang en meteen 
ook heel emotioneel. Er was voor een mooie 
wagen gezorgd en alle overledenen kwamen 
mooi in beeld. Sinds mijn moeder in Kalfort 
woonde zat zij telkens op de eerste rij als de 
ommegang passeerde in ‘t dorp en nu kon 
ze er op deze manier zelf voor de eerste en 
meteen ook laatste keer aan deelnemen.
Nancy Verlinden en Alex Dehertogh

Dat de overledenen van het voorbije jaar 
een plaatsje kregen binnen de ommegang 
werd door ons aanzien als een teken dat 
elke dorpeling er mag zijn in Kalfort. Zelf 
deelnemen aan deze groep zagen we als een 
kans om nog een laatste keer iets te kunnen 
doen voor onze overleden vader/peter. We 
zijn dan ook dankbaar dat we deze kans 
gekregen hebben.
Anja De Smedt

De Ommegang van dit jaar was een speci-
ale en intense ervaring voor onze familie. 
Het was troostend en hartverwarmend om 
met andere mensen die ook in 2022 iemand 
hebben verloren mee te stappen. De wagen 
was mooi versierd met foto’s en bloemen 
en de familie die iets typerend meehad als 
herinnering was een schoon gebaar.
Lynn Caluwé
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EVRARD PAUWELS, ECHTGENOOT VAN PAULA SCHAMPAERT
(° Oppuurs, 4 november 1936 - + Kalfort, 29 juli 2022)
Kom op, zit niet zo te huilen,
leef... en zit niet bij de pakken neer.
Probeer te lachen zonder huilen, dan doet het al wat minder zeer.
Ik leef hierboven in een wereld, daar is echt veel minder pijn.
Ik ben hier gelukkig in een wereld waar ik mezelf kan zijn.
Kom op, ga niet zitten huilen, vier dat ik gelukkig ben.
Tover een glimlach op je gezicht, zodat ik jullie weer herken.
Ik zal jullie helpen met de dingen, 
jullie steunen wanneer ik maar kan.
Maar ga nou niet zitten huilen, daar word ik ook verdrietig van.

HILDA VERLINDEN
(° Breendonk, 5 juni 1938 - + Sint-Niklaas, 18 juli 2022)
Als de zon ooit onderging,
Dan is ‘t vandaag gebeurd,
Toen gij van ons wegging, 
Diep beweend, diep betreurd. 
Zo diep in ons hart getroffen, 
Laat gij ons nu alleen 
En al wat ons rest aan smart, 
is slechts een kille steen. 
Stijn Hemelrijck

ROZETTE DEHERTOGH, ECHTGENOTE VAN KAREL CALUWÉ
(° Willebroek, 20 augustus 1944 - + Kalfort, 14 juli 2022)
De laatste jaren van je leven waren getekend door ziekte en pijn. 
Een tijd van uitzien en verwachten,
je hoopte op beterschap maar je krachten verminderden,
je kon niet meer aan wat je wou. 
Zonder klagen heb je alles gedragen.
Met al je pijn en verdriet was je tegelijkertijd ook dankbaar dat je 
thuis mocht blijven en je geborgen voelde in de liefdevolle zorg van 
je echtgenoot, kinderen en kleinkinderen.

FAMILIENIEUWS



25

MARIA LIVINA PEETERS
(° Puurs, 27 februari 1935 - + Ruisbroek, 10 juli 2022)
Het is tijd, ik moet nu gaan.
Ik zal geen afscheid nemen.
Kijk naar mij uit in de regenbogen, hoog in de lucht.
Als de zon weer opkomt en de hele wereld nieuw is,
kijk dan naar me uit 
en hou van me zoals ik van jullie gehouden heb.

MARIETTE DAELEMANS, ECHTGENOTE VAN JAN VAN DE 
VONDEL
(° Ruisbroek, 26 december 1941 - + Reet, 14 juni 2022)
Ma, oma, we hebben je lang in goede gezondheid bij ons mogen 
houden...
Nu ben je van ons heengegaan en heb je rust gevonden.
Dank je voor je lieve zorgen en je levenslust,
voor alle liefde en goedheid die je ons gegeven hebt.
Ma, oma, we houden van jou.
Je herinnering zal altijd voortleven in ons hart.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?
De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meege-
deeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact 
opnemen. Ook foto’s van de overledenen worden graag en met veel respect 
bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.
Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website  
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.
Wij brengen onze overledenen ook in herinnering in de jaarlijkse omme-
gang met hun foto en de aanwezigheid van familieleden en vrienden.
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KALFORTSE KALENDER
Za. 8 - zo. 9 oktober Mosselfestijn Concordiavrienden

Zo. 23 oktober  Prijsuitreiking zoektocht (Groep-V) - vanaf 10u
Iedereen welkom voor de prijsuitreiking van de wandelzoektocht, waaraan je deze zomer in 
Lippelo kon deelnemen. Om 10u voor de deelnemers van de fotozoektocht en om 11u30 voor 
de deelnemers aan de toeristische wandelzoektocht.

Zo. 6 november  November rain (Groep-V) - vanaf 14u
Kom voor de derde keer genieten van November Rain, een afternoon tea party met thee, 
koffie en gebak (hiervoor inschrijven aan 25 euro pp op BE55 7360 1568 2944 en een mailtje 
naar evenementen@kalfort.be) en voor de liefhebbers een herfstwandeling vanaf 14u.  
Een gezellige namiddag dus om de herfstvakantie af te sluiten!

Wo. 23 november Novemberlezing (Groep-V) - 20u
Op 5 mei 2020 werd bekendgemaakt dat Pfizer Puurs een COVID-19 vaccin zou produceren. 
Het begin van een rollercoaster. Maar, tegelijk ook niet zo toevallig. Pfizer Puurs is al jaren 
één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer in de wereld, gespecialiseerd 
in de productie van inspuitbare geneesmiddelen en vaccins. Er worden jaarlijks meer dan 
400 miljoen dosissen gemaakt, door meer dan 4000 medewerkers. Daarbovenop werden 
sinds eind 2020 honderden miljoenen COVID-19 vaccindosissen gemaakt. Productiemanager 
Stefan Meskens neemt ons mee achter de schermen in onze Novemberlezing.

Zo. 4 december  Sint-Niklaasfeest (Kakejo) - vanaf 14u
Geen december zonder Sinterklaas. Kinderopvang Kakejo organiseert in samenwerking met 
Maniflex en Dorpshuis Vrededaal een heus Sinterklaasfeest voor groot en klein vanaf 14u. 
Een gezellige koffietafel, kinderanimatie en vanzelfsprekend een bezoek van de goede Sint 
staan op het programma. Inschrijven tot 1 december door overschrijving op  
BE19 7440 8984 3312 met vermelding van naam en aantal personen (15 euro per volwassene; 
10 euro per kind t.e.m. 12 jaar).



Het 124° Kalfortse Klokske verschijnt in december 2022. 
Artikels zijn welkom tot 1 december 2022 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 24,00 euro.

MET DE STEUN VAN...

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




