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2. Woord vooraf

Beste lezer

Als in de meeste dorpen het verenigingsleven nagenoeg stil valt, maakt Kalfort
zich op voor het grootste evenement van het jaar: de Maria-ommegang. Zon-
der enige twijfel presteert ons dorp dan iets, wat ruim boven de verwachtingen
ten opzichte van zo’n kleine gemeenschap staat. Kalfort toont dan immers
overtuigend aan de buitenwereld dat het een levende gemeenschap is en
geen dood dorp!

Niet ieder in zijn eigen huisje, niet ieder voor zijn eigen zaak, niet ieder voor
zijn eigen gelijk... In augustus voel je dat in Kalfort heel sterk aan. Je kan bij
de meeste Kalfortenaren terecht voor een vraag. Nog snel even inspringen?
Mogen wij iets gebruiken, misschien? Wil je dat mee aanpakken? Je krijgt
zelden een “nee”. Als dan de spreekwoordelijke lijken uit de kast vallen - en
dat doen ze gegarandeerd elk jaar - groepen die in extremis afzeggen, een
probleempje bij een technische uitvoering... dan vormen de Kalfortenaren één
front. Dan kan er veel, dan kan er zeer veel. Dan kunnen er dingen die we
soms niet voor mogelijk achten.

Sergio en Geena toeren weer Vlaanderen rond met hun televisieprogramma
Fata Morgana. Ze proberen in doodgewone dorpen de mensen te laten sa-
menwerken om spectaculaire zaken te realiseren. Als ik kijk naar het enthou-
siasme van die mensen en hoe ze hun opdracht tot stand brengen, dan zie ik
vele gelijkenissen met Kalfort in augustus. En dan denk ik: Kalfort kent elk jaar
zijn Fata Morgana. Met dit verschil. Een Fata Morgana is een droombeeld,
dat niet stand houdt. Bij ons in Kalfort is het echt en doorleefd en stoelt het op
een eeuwenoude traditie van samenwerking. Daarin schuilt onze kracht. Daarom
zal het nooit teniet gaan.

Ik wens u allen een fijne vakantie toe en een deugddoende samenwerking
rond onze ommegang.

De redactie.
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3. Woordje van pastoor Guy

‘Even stilstaan, een hele vooruitgang!  Bond Zonder Naam kon geen betere
leuze bedenken zo vlak voor de vakantie. Mensen kunnen niet blijven
voorthollen, altijd bezig, altijd actief. Dan hollen we onszelf voorbij en
lopen we leeg, zoals de batterij van een of ander huishoudtoestel.

Tijdens de vakantie kunnen – en moeten we  – rust vinden om tot onszelf te
komen, om de relaties met medemensen wat aan te sterken.  Beginnen we
dan maar alvast met mensen die het dichtst bij ons staan.  Even stilstaan….
Ook in onze verhouding met God.  Nu kunnen we wat uitdrukkelijker tijd
maken voor Hem, zodat ook Hij sterker in ons kan worden.

Ook onze parochiale medewerkers verdienen een tijd van rust en
ontspanning.  Velen werken, na hun dagtaak en hun verantwoordelijkheid
voor gezin en familie, hard voor onze gemeenschap.

In Kalfort is die rustige tijd wat korter dan in andere dorpen.  Eind augustus
is het weer kermis met de ommegang en de begankenis, het hoogtepunt
van het Kalforts gemeenschapsleven!  Dus wordt het voor vele vrijwilligers
een drukke tijd! Maar de Kalfortenaren doen het graag.  De ommegang
wordt door heel het dorp gedragen. Als interim-deken van Mechelen ben ik
dit jaar mee opgestapt in de Hanswijkprocessie.  Een indrukwekkende
processie in het fantastische kader van de Mechelse historische binnenstad.
In Kalfort is het wat bescheidener, alhoewel!  Maar ik voel hier veel meer
een warme betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap.  ‘Dan is de
toekomst van de Ommegang verzekerd’ zei een verantwoordelijke van de
Hanswijkprocessie mij.

Nu gaan we met z’n allen wat vakantie en rust nemen.  Daarna kijken we
uit naar de Ommegang en de kermisweek, ongetwijfeld weer een topper.

Ik groet bijzonder de zieken en bejaarden, allen die momenteel om een of
andere reden met een bezwaard gemoed door het leven gaan.  Ik breng
jullie zorgen in gebed bij de Heer.

Pastoor Guy



de kalfortse klok

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012

6

4. Bezinning: De beschadigde icoon

Indien we naar iemand kijken
en we zien niet de schoonheid in die mens
dan zullen we niet veel goeds doen.
We helpen niemand
door enkel aandacht te hebben
voor wat verkeerd is, of lelijk, of misvormd.
Christus keek naar elke mens die hij ontmoette,
de prostituée, de dief, of wie dan ook,
en hij zocht de schoonheid
die in elk van hen verborgen lag.
Vervormd misschien, of geschonden,
maar schoonheid was het niettemin.
En Jezus haalt die schoonheid weer naar boven.
Dat moeten ook wij leren
in onze omgang met anderen.
Maar dat kunnen we niet
zonder een zuiver hart en zuivere bedoelingen,
zonder een openheid die ons soms ontbreekt,
zodat we zouden kunnen luisteren, echt luisteren,
en kijken, en de verborgen schoonheid zien.
Elk van ons is als een beeld van God,
als een icoon, weliswaar een geschonden icoon.
Mocht ons een icoon gegeven worden,
beschadigd door de tand des tijds,
of door omstandigheden,
ontheiligd door de haat en het geweld van mensen,
dan zouden we zo’n icoon met eerbied behandelen,
met tederheid, met een gebroken hart.
Onze aandacht zou niet zozeer uitgaan naar de schade,
maar vooral naar de tragedie van de beschadiging.
We zouden ons concentreren
op wat nog is overgebleven van de schoonheid,
niet zozeer op wat ervan verloren is.
En dat is wat we zouden moeten leren
in de omgang met ieder mens.
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5. Vormsel 2005

16 april 2005! De grote dag van het vormsel! Hebt u ze de kerk zien16 april 2005! De grote dag van het vormsel! Hebt u ze de kerk zien16 april 2005! De grote dag van het vormsel! Hebt u ze de kerk zien16 april 2005! De grote dag van het vormsel! Hebt u ze de kerk zien16 april 2005! De grote dag van het vormsel! Hebt u ze de kerk zien
binnenkomen, onze 35 vormelingen, 18 meisjes en 17 jongens, devootbinnenkomen, onze 35 vormelingen, 18 meisjes en 17 jongens, devootbinnenkomen, onze 35 vormelingen, 18 meisjes en 17 jongens, devootbinnenkomen, onze 35 vormelingen, 18 meisjes en 17 jongens, devootbinnenkomen, onze 35 vormelingen, 18 meisjes en 17 jongens, devoot
en fier in hun wit paterskleed, stralend van blijdschap, maar ook eenen fier in hun wit paterskleed, stralend van blijdschap, maar ook eenen fier in hun wit paterskleed, stralend van blijdschap, maar ook eenen fier in hun wit paterskleed, stralend van blijdschap, maar ook eenen fier in hun wit paterskleed, stralend van blijdschap, maar ook een
tikkeltje nerveus. Waren ze zich bewust van hun nieuwe opdracht?tikkeltje nerveus. Waren ze zich bewust van hun nieuwe opdracht?tikkeltje nerveus. Waren ze zich bewust van hun nieuwe opdracht?tikkeltje nerveus. Waren ze zich bewust van hun nieuwe opdracht?tikkeltje nerveus. Waren ze zich bewust van hun nieuwe opdracht?

Ze zouden immers de overstap maken van de kindertijd naar de
volwassenheid en hun eigen leven in handen moeten nemen. Met hun
ouders aan hun zijde, werden ze gevormd en gesterkt om die taak aan te
kunnen.

Doopheer pastoor Guy legde hun één voor één de handen op en zalfde
hen met olie. Hij bad: “Vader, stort uw Geest voor altijd in de harten van
deze vormelingen - zoals olie diep en onuitwisbaar in een steen dringt - en
maak hen tot enthousiaste en geestdriftige jonge mensen”.

Na een stemmige en fijn verzorgde vormselviering, waren alle vormelingen
met hun ouders, broers en zussen, uitgenodigd op een koffietafel in de
parochiezaal. In een gezellige sfeer werd nagepraat over de viering en de
voorbije catechesejaren.

De dag daarop werd in een dankmis symbolisch via een Zweedse bank de
overstap gemaakt van kindertijd naar volwassenheid. Met de persoonlijke
wens of raad van hun ouders in een rugzak gestopt, stapten ze de drempel
over en gingen ze de weg naar een nieuwe toekomst. Deze toffe
dankviering, die indruk naliet op de vele aanwezigen, werd al zingend
afgesloten met de betekenisvolle woorden:

“Het leven is een reis, langs heel veel wegen.“Het leven is een reis, langs heel veel wegen.“Het leven is een reis, langs heel veel wegen.“Het leven is een reis, langs heel veel wegen.“Het leven is een reis, langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.We reizen samen of alleen.We reizen samen of alleen.We reizen samen of alleen.We reizen samen of alleen.
Wij weten soms niet goed waarheen.Wij weten soms niet goed waarheen.Wij weten soms niet goed waarheen.Wij weten soms niet goed waarheen.Wij weten soms niet goed waarheen.
Maar gaan op hoop van zegen.”Maar gaan op hoop van zegen.”Maar gaan op hoop van zegen.”Maar gaan op hoop van zegen.”Maar gaan op hoop van zegen.”

Proficiat vormelingen. Ga moedig verder op de ingeslagen weg!
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Vanwege de catechisten:

1ste jaar:
Maria Hofmans, Guido Gezellelaan 125
Annika Maes, Moerplas 41
Natasja Van den Bogaert, Fabiolapark 81
Katleen Van Hove, Fabiolapark 5

2de jaar:
Steven De Kerf, Winkelveld 21
André Schampaert, Letterheide 3
Maria Teck, Winkelveld 33

Een wens aan een vormeling vanwege de oudersEen wens aan een vormeling vanwege de oudersEen wens aan een vormeling vanwege de oudersEen wens aan een vormeling vanwege de oudersEen wens aan een vormeling vanwege de ouders

Als ouders hebben wij voor jou een weg gepland
We hebben jou een bepaalde richting in gestuurd...
Maar nu is het aan jou!!
Je zal vreugde kennen maar ook treurnis...
Heb dan vertrouwen in Hem,
om verder te bouwen aan je levensweg!!!
En ben je verdwaald,
staan we klaar om je te begeleiden.
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De kaatsers van Kalfort Sportif poseren in 1958 fier voor de fotograaf.
We herkennen bovenaan Jos Kerremans, Edward Vercammen en François
Brijs; onderaan Filip Kerremans en Leon Van Hoeck. Deze foto zal zeker te
zien zijn op de tentoonstelling over “Sportief Kalfort” tijdens de kermisweek.
Maar we zijn nog op zoek naar veel meer. Alle foto’s, interessante docu-
menten over handbal, voetbal, kaatsen, duivensport, volleybal, biljart enz.
zijn hartelijk welkom bij Eddy Daems (L. Van Kerckhovenstraat 60)
Luc Schokkaert (Kalfortdorp 16) of Maria Teck (Winkelveld 33).

6. Uit de oude doos
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7. Kroniek van Kalfort, 1900-1905 (2)

In het begin van de twintigste eeuw krijgt het verenigingsleven in onzeIn het begin van de twintigste eeuw krijgt het verenigingsleven in onzeIn het begin van de twintigste eeuw krijgt het verenigingsleven in onzeIn het begin van de twintigste eeuw krijgt het verenigingsleven in onzeIn het begin van de twintigste eeuw krijgt het verenigingsleven in onze
streken een nieuwe impuls. Oud-soldaten van Leopold I en Leopold IIstreken een nieuwe impuls. Oud-soldaten van Leopold I en Leopold IIstreken een nieuwe impuls. Oud-soldaten van Leopold I en Leopold IIstreken een nieuwe impuls. Oud-soldaten van Leopold I en Leopold IIstreken een nieuwe impuls. Oud-soldaten van Leopold I en Leopold II
verenigen zich in de vaderlandsgezinde maatschappij van deverenigen zich in de vaderlandsgezinde maatschappij van deverenigen zich in de vaderlandsgezinde maatschappij van deverenigen zich in de vaderlandsgezinde maatschappij van deverenigen zich in de vaderlandsgezinde maatschappij van de
Leopoldisten. Maar ook worden diverse overheidsinitiatieven genomenLeopoldisten. Maar ook worden diverse overheidsinitiatieven genomenLeopoldisten. Maar ook worden diverse overheidsinitiatieven genomenLeopoldisten. Maar ook worden diverse overheidsinitiatieven genomenLeopoldisten. Maar ook worden diverse overheidsinitiatieven genomen
om de sociale omstandigheden te verbeteren. De pensioenwet vanom de sociale omstandigheden te verbeteren. De pensioenwet vanom de sociale omstandigheden te verbeteren. De pensioenwet vanom de sociale omstandigheden te verbeteren. De pensioenwet vanom de sociale omstandigheden te verbeteren. De pensioenwet van
1900 geeft een belangrijke impuls bij de stichting van pensioenkassen,1900 geeft een belangrijke impuls bij de stichting van pensioenkassen,1900 geeft een belangrijke impuls bij de stichting van pensioenkassen,1900 geeft een belangrijke impuls bij de stichting van pensioenkassen,1900 geeft een belangrijke impuls bij de stichting van pensioenkassen,
die her en der als paddestoelen uit de grond schieten.die her en der als paddestoelen uit de grond schieten.die her en der als paddestoelen uit de grond schieten.die her en der als paddestoelen uit de grond schieten.die her en der als paddestoelen uit de grond schieten.

LEOPOLDISTENLEOPOLDISTENLEOPOLDISTENLEOPOLDISTENLEOPOLDISTEN

In 1900 werd er in Puurs een vereniging van Leopoldisten opgericht. Deze
vaderlandslievende vereniging bestond uit soldaten die hadden gediend
onder koning Leopold II.  “Voor Vorst en Vaderland” werd het motto.
Erevoorzitter werd burgemeester Adolf Verbelen.  Op 29 augustus stelden
de stichters de statuten op en vormden zij hun bestuur.  Voorzitter was
brigadier-veldwachter Raymond Van Audenrode, ondervoorzitter
veldwachter Jan Frans De Schryver.  Schoenmaker en herbergier Petrus
Dominicus Verbeeck werd tot secretaris aangesteld, als hulpsecretaris
bijgestaan door schoenmaker Henri Hulsbosch. De notarisklerk Felix Van
Cauwenbergh nam de functie van schatbewaarder op zich. Verder waren
er nog de commissarissen Joseph Aerts, slachter en herbergier; Louis
Flerackers, meubelmaker; Florent Ilegems, landbouwer en Desiré Tersago,
slachter en herbergier; 1ste vaandrig: Joseph Heynen, behanger; 2de

vaandrig: Charles Hooft, slachter en herbergier. De eerste algemene
vergadering werd gepland in herberg “Jan Breydel” nabij het station op
zaterdag 8 september.

De activiteiten van de vereniging vormden een traditioneel patroon.
Maandelijks werd samengekomen in een herberg in Puurs of Kalfort. Bij de
gefrequenteerde café’s waren de Kalfortse “Café Belge” of “La Belgique”
bij Josef Aerts in de Schipstraat, “De vetten os” bij Joseph De Hertog aan
de Kalfortse molen, “De Eendracht” bij Louis De Hertogh in de Schipstraat,
“Het Vaderland” bij Jan Van Breedam in de Schipstraat, “De Vlaamsche
Leeuw” bij Petrus Verbeeck in de Schipstraat, “In Hingene” bij Louis Cuyt
aan Coolhem, “In den Congo” bij Jan Ilegems in de Schipstraat,
“De Nachtegaal” bij Désiré Meersmans in de Lichterstraat, “De Leeuwerik”
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Koning Leopold II (1835-1909)                Petrus Verbeeck, secretaris van de
                                                          Puurse Leopoldisten

bij Jan Ilegems in de Haagstraat en de “Veloclub” bij Carolus Hooft in het
Dorp. Maar ook in Puurs werd regelmatig vergaderd, onder meer in het
café “In Calfort” bij Henri Cruyplants in de Statiestraat.

Verder organiseerden de Leopoldisten twee maal per jaar een Te Deum.
De eerste zondag na 15 november (op het naamfeest van de koning) werd
het in Kalfort georganiseerd, de eerste zondag na 21 juli (bij de
verjaardag van de inhuldiging van de koning) in Puurs.
Rond 15 november werd het Te Deum in Kalfort gehouden. In 1900
rapporteerde het Nieuwsblad over dit alles als volgt: “De flinke houding
onzer oud-soldaten werd opgemerkt en toen door de clairons de
veldmarsch werd geblazen was ’t een grootsch en indrukwekkend
oogenblik, dat de aanwezigen vol aandoening aangreep. Na de mis
deden de Leopoldisten, onder het blazen der militaire marsch, eene
wandeling door het dorp. Er is met veel lof over dit alles gesproken.”

In 1901 werd een grootse feestelijkheid georganiseerd n.a.v. de
vaandelinhuldiging van de Leopoldisten.  De maatschappij telde toen al 76
leden.  Heel wat Leopoldistenverenigingen maakten hun opwachting (zowel
oud-soldaten van Leopold I als Leopold II, en dit waren aparte
verenigingen): Dendermonde, Steendorp, Hemiksem, Sint-Anna Vlaams
Hoofd, Niel, Berchem, Boom, Schelle, Temse, Rumst, Schelle, Bornem,
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Mechelen, Reet en Puurs. Om drie uur werden deze Leopoldisten
ontvangen in Kalfort waar de stoet, opgeluisterd door vier muziek-
maatschappijen, werd gevormd.

En het Nieuwsblad rapporteerde verder: “Wat de fierheid onzer Puersche
dapperen nog moest vergrooten was het feit, dat de overhandiging van het
vaandel zou geschieden door een geboren Puersenaar, den zoozeer
onderscheiden Luitenant Kolonel Fl. Verheyden van het 4de artillerie. Deze,
vergezeld door de luitenanten van de Wiele, der grenadiers, en Weyns der
artillerie, verscheen rond 4 uren aan het front van den stoet. De officiële
plechtigheid begon met het spelen der Brabançonne, die eerbiedig
aanhoord en geestdriftig toegejuicht werd. Na eene revue of schouwing
waarbij de kolonel den voorzitter van elke maatschappij eenige gepaste en
aanmoedigende woorden toerichtte, begaf zich de stoet naar het
Gemeentehuis, waar het défilé plaats had.
Hier nam M. Ad. Verbelen, Eerevoorzitter der maatschappij het woord om
den afgevaardigde des Konings en de opgekomen maatschappijen te
verwelkomen en te bedanken. (…)
Vervolgens overhandigde Kolonel Verheyden in naam des Konings het
vaandel aan den nieuwen kring, en sprak eene merkwaardige
weldoordachte Vlaamsche redevoering uit, die op de aanwezigen eenen
diepen indruk maakte en dikwijls door levendige toejuichingen
onderbroken werd. (…)
De voorzitter M. R. Van Audenrode dankte den vertegenwoordiger des
konings en beloofde immers te streven voor den bloei der maatschappij en
voor de behartiging harer vaderlandsminnende strekking.
Nadat de Eerevoorzitter den Kolonel het fac-simile der gedenkpennningen
overhandigd en de heer Torfs, voorzitter eener societeit van Mechelen nog
eene redevoering gehouden had waarin hij den toenemenden bloei der
Leopoldisten bestatigde, werd de eerewijn geschonken. De heer
Burgemeester stelde een heildronk aan den koning en de plechtigheid
eindigde onder den geestdriftig herhaalden kreet van: Leve de Koning! Leve
het Vaderland!”

Ook woonden de Leopoldisten van Puurs vanzelfsprekend zelf ook heel wat
feestelijkheden bij, waaronder de vlaginhuldiging van de Leopoldisten van
Reet en van Londerzeel.
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PENSIOENKASSENPENSIOENKASSENPENSIOENKASSENPENSIOENKASSENPENSIOENKASSEN

In 1900 kwam door de stemming van de pensioenwet een regeling tot
stand voor de oprichting van pensioenkassen. De klemtoon lag op het vrije
initiatief dat door de overheid expliciet zou worden erkend en
aangemoedigd. Om die reden werden overal in het land pensioenkassen
opgericht.

Hetzelfde jaar werd een vergadering belegd om overal in het kanton Puurs
mutualiteiten op te richten. Dokter Armand Janssens, lid van de bestendige
deputatie en Adolf Verbelen, burgemeester, waren de drijvende krachten.
Zij zetten onmiddellijk stappen om zowel in Puurs als in Kalfort een
pensioenkas op te richten.

Eind 1899 werd reeds binnen het kader van de nieuwe wet de
maatschappij van onderlinge bijstand “Vooruitzicht” van Kalfort officieel
erkend.  Deze eerdere kleine vereniging groeide van 28 leden in 1902 tot
41 leden in 1907.

Maar een grote stap werd gezet op 19 december 1900 toen de
maatschappij “Calfordia” zijn wettige erkenning verkreeg. Pastoor Van den
Bossche werd als erevoorzitter benoemd; voorzitter werd Armand Janssens;
ondervoorzitter August Huygens; secretaris-schatbewaarder onderpastoor
De Beucker. Adolf Verbelen en de werkman Jos De Wachter traden toe als
gewone leden. In zijn eerste jaar traden 115 leden tot de maatschappij
toe. De werkende leden stortten 303 frank; de ereleden 25. De toelage van
de staat bedroeg 188 frank. Aan dit bedrag werden nog 181,8 frank
staatspremies, 67 frank provinciepremies en 125 frank hulpgeld voor de
inrichting toegevoegd. Zo realiseerde de pensioenkas door een
samenwerking van privé en staat al snel een behoorlijke opbrengst.

Het overlijden van Armand Janssens op 16 februari 1902 zette een
domper op de ontwikkelingen van deze pensioenkassen.  In zijn functies
werd hij opgevolgd door zijn schoonzoon A. Hap.

“Calfordia” groeide voort en realiseerde in 1903 1613 frank ontvangsten.
De pensioenkas hield met kleine schommelen zijn ledenaantal. In 1907
telde de kas nog 114 leden.



de kalfortse klok 15

Onderpastoor De Beucker                        Hoofdonderwijzer August Huygens

Overzicht Pensioenkas “Vooruitzicht”         Overzicht Pensioenkas “Calfordia”
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8. Eerste communie

Dit jaar deden zo maar eventjes 39 jongens en meisjes hun eersteDit jaar deden zo maar eventjes 39 jongens en meisjes hun eersteDit jaar deden zo maar eventjes 39 jongens en meisjes hun eersteDit jaar deden zo maar eventjes 39 jongens en meisjes hun eersteDit jaar deden zo maar eventjes 39 jongens en meisjes hun eerste
communie in Kalfort. Het was een fijne viering. Proficiat aan allecommunie in Kalfort. Het was een fijne viering. Proficiat aan allecommunie in Kalfort. Het was een fijne viering. Proficiat aan allecommunie in Kalfort. Het was een fijne viering. Proficiat aan allecommunie in Kalfort. Het was een fijne viering. Proficiat aan alle
jongens en meisjes en aan de begeleiders!jongens en meisjes en aan de begeleiders!jongens en meisjes en aan de begeleiders!jongens en meisjes en aan de begeleiders!jongens en meisjes en aan de begeleiders!
Gemeenteschool KalfortGemeenteschool KalfortGemeenteschool KalfortGemeenteschool KalfortGemeenteschool Kalfort
Cools Toon, De Groof Astrid, De Jonge Marjolein, De Pooter Keanu,
Fleurus Pieter, Geukens Toon, Hofmans Jari, Hofmans Jonas, Huyssens
Jorgy, Lauwers Stef, Masson Robin, Michiels Debby, Michiels Silvy,
Selleslagh Kyrak, Servaes Lien, Steenssens Toon, Van Acoleyen Nathan en
Van den Mooter Lotte.

BSGO PuursBSGO PuursBSGO PuursBSGO PuursBSGO Puurs
Capozzi Collin, Capozzi Robin, Casteleyn Alexandra, Cuyt Ilco, Cuyt
Yente, Daems Vincent, De Block Jonas, De Block Kevin, De Bruyn Kenneth,
Demul Yoni, Dewachter Enya, Erkelens Sarissa, Leveugle Anne-Sophie,
Possemiers Mathew, Schelfhout Jonas, Sonck Jens, Van de Moortel Jente,
Van Hecke Melissa, Verstraeten Jason, Weymans Jorik en Wuyts Nicolas.



de kalfortse klok 17

9. Lokaal Opvang Initiatief

Oproep vrijwilligerswerking- peter en meterschapOproep vrijwilligerswerking- peter en meterschapOproep vrijwilligerswerking- peter en meterschapOproep vrijwilligerswerking- peter en meterschapOproep vrijwilligerswerking- peter en meterschap

Ongeveer een maand geleden werd gestart met een LOI (Lokaal Opvang
Initiatief) voor minderjarige asielzoekers. Dit is een vorm van begeleid
wonen, waarbij de minderjarige materiële steun krijgt van het OCMW,
d.w.z. dat het OCMW voorziet in een huis, medische kosten en de
nutsvoorzieningen.

Drie sociaal werkers van het OCMW staan in voor de begeleiding (sociaal
en maatschappelijk), helpen de jongens op weg bij hun integratie in de
gemeente.

Na een verblijf van minstens 6 maanden in het Rode Kruis Centrum te Sint-
Niklaas, zijn 6 jongens op 31 maart 2005 verhuisd naar twee aanpalende
woningen in de Coolhemstraat in Kalfort.

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de LOI-werking
(huiswerkbegeleiding, babysit, animatie, vorming, ontspanning,…).

Woon je in de buurt (of iets verder weg, maar vormt dit geen barrière?) en
wil je een AMA (alleenstaande minderjarige asielzoeker) dat ietsje méér
bieden (aan gezinsactiviteiten laten deelnemen, met je zoon of dochter naar
de voetbal of jeugdbeweging,… ), dan ben jij de persoon die we zoeken.

We zijn ook op zoek naar meters en peters, vrijwilligers die een AMA wat
meer individueel onder hun hoede willen nemen. Interesse?

Neem contact met ons op!

Esther, Hilde en Tine, tel. 03 899 62 59 of mail loi@ocmwpuurs.be
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10. Schoolfeest

Na wekenlang keihard oefenen en zenuwachtig de dagen tellen was het
zaterdag 4 juni voor de zowat 100 sloebers van onze kleuterschool en
140 loebassen van onze lagere school eindelijk zover: het langverwachte
en niet te missen ‘schoolfeest’! Pas voor de tweede maal georganiseerd als
opvolger van de vermaarde ‘pensenkermis’, vormt deze organisatie nu al
een vaste waarde op de goedgevulde activiteitenkalender van onze beide
Kalfortse scholen.

En dat zowel de kleuterschool als de lagere school over een ruime
achterban beschikken en op heel wat sympathie kunnen rekenen van zowel
ouders als de plaatselijke bevolking bewees ook nu weer de overvloed aan
belangstelling. De aanblik van een overvolle speelplaats zorgde voor meer
dan tevreden gezichten bij het organiserende oudercomité en de
leerkrachten.
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Om 14 uur had zich al een grote menigte verzameld voor de optredens
van de kleuterschool, die in hun dansjes en toneeltjes een rondreis maakten
doorheen sprookjesland. Juf Carine en haar kleuterleidsters loodsten ons
doorheen de mooie verhalen als ‘De drie biggetjes’, ‘Pinokkio’,
‘De rattenvanger van Hamelen’, enz. Met camera en fototoestel in de
aanslag waren papa en mama maar wat fier over de podiumtalenten van
hun kleine spruit.
Maar dat het in sprookjes niet altijd ‘eind goed al goed’ is, was ditmaal de
schuld van de weergoden. Zij openden de hemelsluizen net op het moment
dat de laatste kleuters het podium verlieten.

Het kon de pret echter niet bederven… Vol ongeduld stonden daarop de
jongens en meisjes van de lagere school te drummen om in een vrij podium
het beste te tonen van wat Kalfort op artistiek vlak te bieden heeft.
We zagen getalenteerde trompettisten en gitaristen, volleerde dansers en
zangers en enkele beloftevolle voordragers en quizmasters. Het geheel
werd smakelijk aan elkaar gepraat door twee verloren gelopen
gemeentewerkers.
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Ondertussen kon men zich tegoed doen aan een ijsje, een smakelijke
sangria en een overheerlijke barbecue. Meer dan 700 eetlustigen
verdrongen zich aan de vele fijne vleeswaren en verse groenten en lieten
het zich smaken. Wie even de drukte wou ontlopen, kon terecht in de
speelstraat, waar de sportievelingen zich van hun beste zijde lieten zien in
diverse volksspelen: vissen vangen, schieten, vier op ’n rij…
Ook het springkasteel wist het jonge volkje te charmeren.

Toen velen stilletjes naar huis dachten af te zakken, brachten dj master G
en dj master E (pssst… dat waren de meesters) het jonge volkje daarna nog
in beweging met hun geslaagde ‘kinderdisco’. Pas na lang aandringen
konden de mama’s en papa’ zoon- of dochterlief overtuigen de stap
huiswaarts te zetten. Voor hen kon het schoolfeest niet lang genoeg duren.

Omstreeks tien uur werd door man en macht aangevangen met de opruim,
zodat achteraf nog een frisse pint kon gedronken worden op een
succesvolle organisatie. Aan de toog ontsponnen zich de eerste gesprekken
omtrent wat goed was en wat nog beter kon… want dat er volgend jaar
opnieuw een schoolfeest komt, staat als een paal boven water. Ook dit is
zeker: Dit schoolfeest heeft weerom aangetoond dat onze Kalfortse scholen
springlevend zijn en nog een mooie toekomst voor de boeg hebben. De
warme sympathie van alle aanwezigen en de werkkracht van de
leerkrachten en een goed draaiend oudercomité staan daar garant voor.

Sam Winckelmans vertelt…Sam Winckelmans vertelt…Sam Winckelmans vertelt…Sam Winckelmans vertelt…Sam Winckelmans vertelt…

Ik vond het schoolfeest superleuk. Zowel de toneeltjes, de dansjes als
liedjes waren heel goed in elkaar gestoken. Tijdens onze stukjes was
iedereen aan het opletten, dat was tof. Naast het optreden van de
kleutertjes en het vrij podium van de lagere school, was er ook een
optreden van meester Eddy en meester Gunter. Zij speelden de muziek
op de disco     ‘s avonds. Er was heel veel te doen, ook de speelstraat
was leuk. Je kon er springen op het springkasteel, eendjes vissen,
blikwerpen en nog veel meer. Tijdens het deel van de kleuters en het
begin van het vrij podium heeft het geregend. In een paar minuten zat
iedereen met zijn paraplu open naar de kinderen te kijken. Dat vond ik
best grappig. Gelukkig was het na een tijdje goed weer en tamelijk
warm. De barbecue achteraf was héél lekker, en gelukkig was er veel
drank en lekkere ijsjes om ’s avonds wat af te koelen.
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11. Maria-ommegang 2005

De ommegangweek van 2005De ommegangweek van 2005De ommegangweek van 2005De ommegangweek van 2005De ommegangweek van 2005
komt eraan. Het ommegangcomitékomt eraan. Het ommegangcomitékomt eraan. Het ommegangcomitékomt eraan. Het ommegangcomitékomt eraan. Het ommegangcomité
heeft kosten noch moeite ge-heeft kosten noch moeite ge-heeft kosten noch moeite ge-heeft kosten noch moeite ge-heeft kosten noch moeite ge-
spaard om er weer een beklijvendspaard om er weer een beklijvendspaard om er weer een beklijvendspaard om er weer een beklijvendspaard om er weer een beklijvend
evenement van te maken. Hierbijevenement van te maken. Hierbijevenement van te maken. Hierbijevenement van te maken. Hierbijevenement van te maken. Hierbij
de opvallendste zaken...de opvallendste zaken...de opvallendste zaken...de opvallendste zaken...de opvallendste zaken...

Op vrijdag 26 augustus om
20.00 u. opent de bedevaartweek
voor de zeventiende keer met de
Maria-avondMaria-avondMaria-avondMaria-avondMaria-avond. Zij die vorige jaren
aanwezig waren, weten dat het
altijd de moeite waard is. Met
tientallen deelnemers van eigen
bodem (muzikanten, lectoren,

danseresjes) maken we er een avond van, waarvan we hopen dat de
inhoud de moeite waard is om mee naar huis te nemen.

De openingsmisopeningsmisopeningsmisopeningsmisopeningsmis op zaterdag om 17.00 u. wordt dit jaar verzorgd door
het prestigieuze Cappella di AlberoCappella di AlberoCappella di AlberoCappella di AlberoCappella di Albero. Zonder enige twijfel een aanrader!

De ommegangommegangommegangommegangommegang zelf kent ook enkele nieuwigheden: aandacht voor 175
jaar België; uitbreiding van de groepen rond de asperge; de mirakel-
verhalen die opnieuw tot leven komen; nieuwe kledij in het mariale ge-
deelte. Je merkt het: er zal weer voldoende zijn om naar uit te kijken.
Het parcours blijft hetzelfde, dus via het Fabiolapark. Het experiment met
de tribunes van vorig jaar wordt herhaald. U kan tribuneplaatsen reserveren
voor de prijs van 2,50 euro bij het ommegangcomité op tel.nr.
03 889 97 15 of per e-mail op ommegang@kalfort.be.

De tentoonstellingtentoonstellingtentoonstellingtentoonstellingtentoonstelling handelt dit jaar over de geschiedenis van de
sportbeoefeningsportbeoefeningsportbeoefeningsportbeoefeningsportbeoefening in ons dorp. In woord en beeld kan je kennismaken met
honderden Kalfortse sportievelingen in diverse disciplines.

We hopen dat u allen met evenveel enthousiasme uitkijkt naar deze
Kalfortse hoogdag!!
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12. Familienieuws

DoopselsDoopselsDoopselsDoopselsDoopsels

Gedoopt op 10 januari 2005

Robbe,Robbe,Robbe,Robbe,Robbe, zoontje van Dirk Paridaens en van Sandra Permentier, geboren te
Bornem op 18 januari 2005, Coolhemstraat 71.

KarelKarelKarelKarelKarel, zoontje van Fried Debrabandere en Dominique De Weerdt, geboren
te Bornem op 2 maart 2004, Coolhemstraat 4.

Gedoopt op 12 juni 2005

Maite,Maite,Maite,Maite,Maite, geboren op 2 augustus 2004, dochtertje van Marc Keppens en van
Christa Boel, Louis Nutenstraat 12.

LotteLotteLotteLotteLotte, geboren op 4 januari 2005, dochtertje van Wim Borms en van
An Peeters, Coolhemstraat 49.

LineLineLineLineLine, geboren op 4 september 2003, dochtertje van Geert De Smedt en
van Martine Geens, Prieelland 11, Puurs.

NucalNucalNucalNucalNucal, geboren op 23 februari 2005, dochtertje van Kurt Van Barel en
van Liesbeth Vandevenne, Roddam 47/4, Bornem.

HuwelijksverjaardagenHuwelijksverjaardagenHuwelijksverjaardagenHuwelijksverjaardagenHuwelijksverjaardagen

Volgende Kalfortenaren vieren in juli hun gouden huwelijksjubileum.
Wij willen hen namens de Kalfortse gemeenschap hartelijk feliciteren.
En wensen hen nog vele jaren gelukkig samen.

Za. 2 juli   15.00 u.   Rafaëlla De Corte en Jan Piessens
Za. 16 juli   15.00 u.   Maria Lauwers en Florent Van Thienen
Za. 23 juli    17.00 u.   Maria Flies en Michel Siebens

23
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OverlijdensOverlijdensOverlijdensOverlijdensOverlijdens

Anna-Maria Van den BerghAnna-Maria Van den BerghAnna-Maria Van den BerghAnna-Maria Van den BerghAnna-Maria Van den Bergh, weduwe van Henri Vertongen
(° Londerzeel, 17 januari 1908 - + Sint-Amands, 22 maart 2005)

Maurits SaerensMaurits SaerensMaurits SaerensMaurits SaerensMaurits Saerens, echtgenoot van Joanna Moons
(° Kalfort, 28 maart 1921 - + Puurs, 31 maart 2005)

Henri VerlindenHenri VerlindenHenri VerlindenHenri VerlindenHenri Verlinden, echtgenoot van Julienne Knops
(° Breendonk, 25 juli 1932 - + Bornem, 5 april 2005)

Constantia LaurensConstantia LaurensConstantia LaurensConstantia LaurensConstantia Laurens, “Stanske”, weduwe van Urbain Van de Voorde
(° Puurs, 28 september 1906 - + Willebroek, 9 april 2005)

Victor Van OverloopVictor Van OverloopVictor Van OverloopVictor Van OverloopVictor Van Overloop, echtgenoot van Maria Feremans
(° Puurs, 23 september 1914 - + Wintam, 15 april 2005)

Maria De GoeyseMaria De GoeyseMaria De GoeyseMaria De GoeyseMaria De Goeyse, weduwe van René Borms
(° Hingene, 6 juni 1911 - + Bornem, 18 april 2005)

Hendrik Van Den AbbeeleHendrik Van Den AbbeeleHendrik Van Den AbbeeleHendrik Van Den AbbeeleHendrik Van Den Abbeele, echtgenoot van Anna Smedts
(° Boom, 11 mei 1923 - + Bornem, 20 april 2005)

Alice CornéAlice CornéAlice CornéAlice CornéAlice Corné, weduwe van Frans Leroy
(° Antwerpen, 10 juli 1912 - + Kalfort, 23 april 2005)

Jozef SaerensJozef SaerensJozef SaerensJozef SaerensJozef Saerens, weduwnaar van Juliette Amelinckx
(° Kalfort, 5 januari 1920 - + Puurs, 25 april 2005)

Anna Van OostAnna Van OostAnna Van OostAnna Van OostAnna Van Oost, echtgenote van Theofiel De prins
(° Hingene, 10 juni 1913 - + Kalfort, 2 mei 2005)

Jeanne PeetersJeanne PeetersJeanne PeetersJeanne PeetersJeanne Peeters, weduwe van Frans Cools
(° Kalfort, 28 oktober 1917 - + Reet, 9 mei 2005)

Josephine De DeckerJosephine De DeckerJosephine De DeckerJosephine De DeckerJosephine De Decker
(° Puurs, 3 augustus 1932 - + Kalfort, 13 mei 2005)

Jan PelemanJan PelemanJan PelemanJan PelemanJan Peleman, echtgenoot van Ivonne Van Damme
(° Buggenhout, 11 september 1920 - + Dendermonde, 5 juni 2005)
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13. Kalender

Ma. 8 augustus 20.30 u.: Algemene vergadering Maria-ommegang
Di. 16 augustus 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Ma. 22 augustus 20.30 u.: Algemene vergadering Maria-ommegang
Za. 27 augustus 14.00 u.-15.30 u.: Pasbeurt Maria-ommegang

BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAANBEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAANBEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAANBEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAANBEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAAN

Vr. 26 augustus 20.00 u.: 17de Maria-avond17de Maria-avond17de Maria-avond17de Maria-avond17de Maria-avond

Za. 27 augustus 17.00 u.: Openingsmis begankenisweek met hetOpeningsmis begankenisweek met hetOpeningsmis begankenisweek met hetOpeningsmis begankenisweek met hetOpeningsmis begankenisweek met het
Cappella di AlberoCappella di AlberoCappella di AlberoCappella di AlberoCappella di Albero

Zo. 28 augustus 08.30 u.: Eucharistieviering
10.00 u.: Plechtige eucharistieviering met hetPlechtige eucharistieviering met hetPlechtige eucharistieviering met hetPlechtige eucharistieviering met hetPlechtige eucharistieviering met het
Zangkoor Onze-Lieve-Vrouw ten TraanZangkoor Onze-Lieve-Vrouw ten TraanZangkoor Onze-Lieve-Vrouw ten TraanZangkoor Onze-Lieve-Vrouw ten TraanZangkoor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan
11.00 u.: 18de Maria-ommegang18de Maria-ommegang18de Maria-ommegang18de Maria-ommegang18de Maria-ommegang
17.00 u.: Eucharistieviering

Ma. 29 augustus 10.00 u.: Eucharistieviering
13.30 u.: Bedevaart Niel Hellegat - Lof
15.00 u.: Bedevaart Blaasveld/Wintam/Weert - Lof
19.00 u.: Bedevaart Liezele - Eucharistieviering

Di. 30 augustus 19.00 u.: Bedevaart Puurs - Eucharistieviering
Wo. 31 augustus 14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg

19.00 u.: Eucharistieviering
Do. 1 september 19.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 2 september 19.00 u.: Eucharistieviering
Za. 3 september 17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 4 september 11.00 u.: Eucharistieviering

17.00 u.: Eucharistieviering

Zo. 21 augustus Tentoonstelling Sportief Kalfort (over de geschiedenis van
de sportbeoefening in ons dorp)
(t.e.m. zondag 11 september)
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14. Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)Horizontaal (van links naar rechts)Horizontaal (van links naar rechts)Horizontaal (van links naar rechts)Horizontaal (van links naar rechts)
1 lid van een oud-soldatenvereniging van koning Leopold
2 voorwerpen die men in een kerk ophangt ten gevolge van een

gedane belofte
3 voor Christus (afk.) - Vlaams Economisch Verbond (afk.)
4 lectori salute (afk.) - Kathmandu Electric Vehicle Alliance (afk.)
5 klein zoogdier - iemand die niet tot de geestelijke stand behoort
6 London Metropolitan Orchestra (afk.) - verricht! - voorzetsel
7 activiteit op het Kalfortse schoolfeest

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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Het 55ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2005.Het 55ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2005.Het 55ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2005.Het 55ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2005.Het 55ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2005.
Artikels zijn welkom tot 1 september 2005 bij de redactie.Artikels zijn welkom tot 1 september 2005 bij de redactie.Artikels zijn welkom tot 1 september 2005 bij de redactie.Artikels zijn welkom tot 1 september 2005 bij de redactie.Artikels zijn welkom tot 1 september 2005 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan eenWie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan eenWie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan eenWie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan eenWie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 vanvrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 vanvrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 vanvrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 vanvrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 van

Parochie Kalfort, met vermelding Parochie Kalfort, met vermelding Parochie Kalfort, met vermelding Parochie Kalfort, met vermelding Parochie Kalfort, met vermelding Kalfortse KlokKalfortse KlokKalfortse KlokKalfortse KlokKalfortse Klok.....
Met dank bij voorbaat.Met dank bij voorbaat.Met dank bij voorbaat.Met dank bij voorbaat.Met dank bij voorbaat.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willenLezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willenLezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willenLezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willenLezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.

 8 Empresas de Trabajo Temporal (afk.) - kampeerhulpmiddel
 9 regiment infanterie (afk.) - bijenkweker
10 uitroep - bijwoord

Vertikaal (van boven naar onder)Vertikaal (van boven naar onder)Vertikaal (van boven naar onder)Vertikaal (van boven naar onder)Vertikaal (van boven naar onder)
 1 Bulgaarse munt - daar komt de Cappella vandaan die dit jaar de

openingsmis van de bedevaartweek opluistert
 2 uitroep
 3 Oude Verbond (afk.) - thema van de tentoonstelling dit jaar
 4 speelgoed - bestaat
 5 onvoltooide tijd (afk.) - plechtigheid ter ere van de koning
 6 Lokaal Opvang Initiatief - opere citato (afk.) - Kenia (afk.)
 7 autotype - kleinste leerling
 8 landbouwdieren - huldigt
 9 één van onze catechisten
10 daar snakken we allemaal naar en ze is begonnen!
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