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2.	 Woord	voor-

Beste lezer

Een metamorfose kan je het wel noemen. Van een gewoon dorp, waar het 
verkeer elke dag doorraast en waar niets bijzonders gebeurt, verandert 
Kalfort één week van het jaar in een vat van activiteit. Honderden mensen 
zijn op de been en bereiden van alles en nog wat voor. De bedevaart en 
alles wat errond hangt, de Maria-ommegang, de kermis en zijn vele acti-
viteiten: alles is daar ineens weer. Het is voor iedereen vertrouwd, maar 
eigenlijk is het ook elk jaar een wonder. Begin september valt die activiteit 
dan ook weer plots stil, zoals ze is begonnen.
Kalfort zal Kalfort blijven, zolang we dit kunnen standhouden, zolang we 
met beperkte middelen honderden mensen kunnen enthousiasmeren voor 
een gemeenschappelijk doel. Een mooie realisatie, waar we fier op mogen 
zijn, gecombineerd met het nodige volksplezier. Een formule die niet snel 
kapot te krijgen is!

De redactie
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3.	 Woordje	van	pastoor	Guy

150 jaar parochie

Zondag 21 oktober vieren we de 150ste verjaardag van onze parochie.   
We doen dit met een eucharistieviering om 11 u.  en daarna is iedereen 
uitgenodigd op een receptie.  Onze parochie heeft dus al wat geschiedenis!  
We mogen dankbaar zijn om wat de voorbije 150 jaar door en met 
mensen is mogen groeien in onze gemeenschap.  Een verjaardag doet al 
terugblikken naar het verleden.  Er wordt echter ook gekeken naar de 
toekomst.

We vieren deze verjaardag juist op een scharnierpunt in de historische 
evolutie van onze parochie. Ooit was er een sterke onafhankelijkheids-
drang bij de Kalfortenaren.  Ze wilden een gemeenschap op zichzelf 
vormen, met een eigen kerk en een eigen pastoor, zonder nog te moeten 
afhangen van een andere grotere parochie. Negen pastoors op rij hebben 
- 150 jaar lang - elk met hun talenten en luisterend naar de nood van hun 
tijd onze parochie verder uitgebouwd.  

Juist op dit moment zullen we onze eigenheid een stukje moeten opgeven.  
Het grote priestergebrek, dat zich nu volop doet voelen, dwingt ons om  
samen te werken met buurparochies, om de handen in elkaar te slaan.  
Het gaat gepaard met een stukje verlies, het weer opgaven van een stukje 
eigenheid.  

Binnenkort ben ik de enige priester voor vier omliggende parochies.   
Dit vraagt van mij een andere manier van werken en een andere wijze van 
priester zijn voor een gemeenschap dan mijn voorgangers.  Het is net zoals 
ouders die, door al de evoluties in de maatschappij,  het aan hun eigen 
ouders ook niet meer kunnen vragen hoe ze kinderen moeten opvoeden.  
De wereld is immers ondertussen totaal veranderd.  Zo kan ik mij ook niet 
meer spiegelen aan een vorige generatie priesters.

De kerkelijke situatie is op 20-30 jaar tijd totaal veranderd. Moeten wij bij 
dit alles nu pessimistisch worden ?  Elke tijd stelt zijn uitdagingen.  In elke 
uitdaging zitten positieve kansen.  Zeker christenen moeten blijven
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vertrouwen in de toekomst!   Ook nu gaat God met ons mee en schrijft Hij 
zijn verhaal met mensen verder!  Dus ook met ons.

We zijn de nieuwe situatie in gezamenlijk overleg met alle 
parochieploegen aan het voorbereiden. Niet alles zal nog altijd overal 
kunnen.  Dit zal een aanpassing vragen.  

De bereidheid om de handen in elkaar te slaan is er en de kracht die van 
samenwerking uitgaat kan deugddoend zijn.  Deze samenwerking staat in 
functie van de plaatselijke geloofsgemeenschappen waar mensen wonen 
en het leven geleefd wordt. Omdat we in de toekomst met buurparochies 
samenwerken betekent nog niet dat onze eigen plaatselijke gemeenschap 
verdwijnt.  Integendeel !  Een volgende generatie Kalfortenaren zal nog 
wel eens een parochieverjaardag vieren.  Daar ben ik echt van overtuigd.  
En daar ga ik voor.

Pastoor Guy
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Onlangs las ik onderstaande tekst op de rouwkaart van iemand die een 
heel hoge leeftijd bereikte, veel gepresteerd had in zijn leven maar ook als 
bejaarde een lang lichamelijk aftakelingsproces meemaakte.  Het is een 
gebed van één van de grootste Jezuïetengeleerden, Teilhard de Chardin.  
Een gebed dat beklijft.  Je moet het wel een paar keer lezen wil je het 
helemaal tot u laten doordringen.
Pastoor Guy

Wanneer mijn lichaam
en nog meer mijn geest getekend zal worden
door de slijtage van de ouderdom
als de kwaal die mijn krachten zal doen afnemen
of mij naar het graf zal sleuren,
mij van buitenaf overvalt of
van binnenuit begint te woekeren,
of het smartelijk moment,
waarop ik plotseling zal gaan beseffen
dat ik ziek ben of dat ik oud word;
op dat laatste moment vooral,
waarop ik mij 
aan de greep van mijzelf zal voelen ontsnappen,
volkomen passief overgeleverd
aan de onbekende grote krachten
die mij tot stand hebben gebracht…
schenk mij,
God op al deze donkere ogenblikken het inzicht
dat Gij dan aan het werk zijt;
dat Gij dan, mits mijn geloof groot genoeg is,
op pijnlijke wijze de vezels van mijn zijn verwijdert
om tot in het merg van mijn substantie door te dringen,
om mij in U over te planten. 
 
Teilhard de Chardin 
Uit : ‘Le milieu divin’

4.	 Bezinning
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5.	Kroniek	van	Kalfort,	1905-1910	(6)

Kalfort was vanouds een landbouwdorp.  Diverse organisaties 
werden opgericht om de landbouwers te ondersteunen.  Vooral aan 
veeveredeling en veeverzekering werd veel aandacht besteed.   
Een paardenverzekering, stierenkeuringen, een geitenbond, een bond 
voor kippeneigenaars, lessen voor tuinders... zovele initiatieven tot 
verbetering van de landbouw.

Zo bestond in Puurs de Onderlinge Paardenverzekering Sint-Pietersgilde.  
Louis Lemmens van Kalfort was lid van de algemene vergadering.  In 1906 
telde de maatschappij 145 leden met 153 paarden, die in totaal voor 99,275 
frank waren verzekerd.  In 1905 betaalde zij een vergoeding van 825 frank 
uit bij de dood van twee paarden.  In 1908 waren er elf verliezen.   
In Kalfort werden Petrus Nuten en Jef Nuten uitbetaald.  Elk jaar werden 
de paarden geschat.  Dit gebeurde meestal aan de gendarmerie in Puurs.  
De landbouwers betaalden 5 frank inkomgeld per paard en betaalden een 
verzekeringspremie van 1 frank op een waarde van honderd frank voor 
de gewone landbouwpaarden en 1,50 frank op een waarde van honderd 
frank voor de poneys.

Hetzelfde jaar waren er ook stierenkeuringen.  Deze waren verplicht.  
De gouverneur stelde plaats, dagen en uren vast waarop deze keuring 
plaats vonden.  Voor de gemeentes Puurs, Breendonk, Liezele, Wintam 
en Eikevliet vonden zij plaats aan de kerk in Puurs op maandag 26 maart 
1906.  Volgende instructies werden gegeven: “Er zij aan de stierenhouders 
herinnerd, dat, luidens het reglement, het niet toegelaten is stieren tot den 
openbaren springdienst te doen of te laten dienen, zoo zij in de provincie 
Antwerpen niet goedgekeurd zijn door den keurder-veearts, en dat de 
stieren, om tot de keuring toegelaten te worden, moeten geneusringd 
zijn. Er dient niet uit het oog verloren te worden dat de keuring ook 
verplichtend is voor de stieren reeds vroeger goedgekeurd en zelfs voor 
de geprimeerde. Het is nogtans streng verboden dieren aan te bieden, 
voortkomende van hofsteden, alwaar eene besmettelijke ziekte heerscht 
onder het vee. De eigenaars, die hierdoor zouden belet zijn dieren ter 
keuring te brengen, zullen daarvan den keurder verwittigen.”
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In augustus 1909 ging een prijskamp door van het hoornvee van het 
kanton Puurs. “Puike beesten werden voorgebracht en niet alleen de 
Jury bestatigde bijwinst tegen vroeger, ook de toeschouwers vonden er 
het bewijs dat de verbetering van het runderras in het kanton merkelijk 
vooruit gaat.”  Henri Marnef en Louis Lemmens vielen in de prijzen met 
hun “stieren met tanden”.

In november 1906 ging er in “De Vlaamsche Leeuw” bij P. Verbeeck een 
vergadering door van houders en kwekers van Mechelsche (Lombaarsche) 
kiekens, om een bond te stichten tot verbetering van dit kippenras en 
gezamenlijk voedsel en benodigden aan te kopen.
In 1907 is er sprake van de stichting van een geitenbond in Kalfort.  De 
motivatie hiervoor is duidelijk.  “De geit is de koe van de geringe man, 
en de kleine mensen helpen in hunne stoffelijke en maatschappelijke 
welvaart, is een daad waarvoor deze dankbaar zullen zijn: te Gent heeft 
een geitencongres bij alle vrienden van de volksklassen belangstelling 
verwekt en veel bijval genoten. Het oprichten van geitenbonden is ook in 
onze provincie op goeden weg. En eens die gesticht zullen de syndicaten,

Jaarmarkt in Kalfort in de jaren tachtig, erfgenaam van de actie in het begin van de twin-
tigste eeuw.
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verzekeringen en herverzekeringen wel volgen.  Wat men voor het 
grote vee heeft gedaan kan insgelijks voor het kleine gedaan worden: 
Verbetering en verspreiding der goede geitenrassen, is den geringe 
welstand van de werkman bewerken. Verschillige gemeenten tellen 
honderden geitenhouders of mensen die men kan helpen.  Hoeveel de 
geit bijbrengt tot het onderhoud der kleine huishoudens blijkt wel uit eene 
statistiek opgemaakt in 1895: De provincie Antwerpen telde alsdan 43546 
geiten, een getal dat nu nog veel zal verhoogd zijn.”  Toen waren in in 
Puurs 1196 geiten. 

Het bestuur van de geitenbond was samengesteld uit Bruur Spinders 
uit de Schipstraat (voorzitter), Peer Mul van de Kleine Amer, Wies de 
Blokmaker, Geniets (schatbewaarder) en onderpastoor De Beucker.   
Op de ledenlijst prijkte bovenaan pastoor Van Den Bossche.  De 
geitenbond telde in 1909 50 leden met in totaal 62 verzekerde geiten.

Op 25 augustus 1907 werd in de Schipstraat een geitenkeuring 
georganiseerd.  De veeartsen Alfons Raport van Puurs en Meeus van Lede 
keurden 84 geiten.  De volgende prijzen werden uitgedeeld.
1° prijs voor de oude geiten, toegewezen aan Victor Van de Ven, Calfort; 
2° Weduwe Bettens, Kalfort; 3° Kinderen Goossens, Kalfort; 4° Cruylants 
Frans, Kalfort; 5° Peeters Joseph, Kalfort; 6° De Cat Leopold, Kalfort;  
7° De Cat Leopold, Kalfort; 8° Louis Van Achter, Kleine Amer; 9° Philips 
Petrus; 10° De Wachter Victor, Kalfort; 11° Maes Charles, Kalfort;  
12° Cloostermans gezusters; 13° Philips Louis, Kleine Amer; 14° Janssens 
Eugeen, Kalfort
Jonge geiten:
1° prijs Janssens Eugeen, Kalfort; 2° De Mul Petrus, Kleine Amer;  
3° Peeters Ivo, Kalfort; 4° We Blommaerts, Kalfort; 5° Hofmans Louis, 
Kalfort
Bokken:
1° Hauchecorne Frans, Kalfort

Ook in 1908 en 1909 werd door de geitenbond van Kalfort een keuring 
georganiseerd.

Ook de Landbouwcomice Puurs wilde de zaak van de geitenbonden 
behartigen en richtte in september 1907 een prijskamp in.  Naast geiten 
en bokken werden er ook kippen en konijnen gekeurd.  De Kalfortenaren 
vielen uitgebreid in de prijzen.
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Ledenlijst van de Geitenbond van Kalfort.
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Geiten.
1° Victor Van de Ven en de gezusters Goossens; 2° Jacobus Verbeeck en 
Petrus Peeters; 4° Eugeen Janssens en Leopold De Cat
Jonge geiten.
1° Ivo Peeters; 2° Eugeen Janssens; 4° weduwe Blommaert
Bokken.
3° en 4°: Hauchecorne
Kiekens. A.
1° Henri Marnef; 2° Henri Rottiers; 4° Henri Marnef; Bijzondere prijs 
Henri Meersmans
Kiekens. B
1° Henri Marnef

Naast veehouderij kwam geleidelijk aan ook de tuinbouw of  
“groenselteelt” op.  Ook dit werd door de overheden gestimuleerd.  In 
1907 en 1909 werd een reeks kosteloze wetenschappelijke voordrachten 
over moesteelt voor de “potagie mannen” georganiseerd.  Ze werden 
gegeven door Alfred Bouten, tuin- en landbouwleraar in Tisselt, in 
de jongensschool van Kalfort.  Het Nieuwsblad van het kanton Puurs 
stond positief t.o.v. de ontwikkeling naar tuinbouw. “Onze streek wordt 
stilaan, maar zeker, den groenselhof van Mechelen en Antwerpen, en dat 
de mannen, die op de winstgevende hovenierderij reeds hunne zaken 
gesteld hebben, met kennis van het vak te werk gaan is gebleken ter 
Landbouwtentoonstelling van Mechelen, bij gelegenheid van ‘t bezoek 
van de Koninklijke Hoogheden Prins en Prinses Albert, aldaar ingericht. 
Aan Henri Meersmans van Calfort werden de 1° prijs toegekend voor zijn 
tentoongestelde aspergiën en rhubarber.”
Ook de Landbouwcomice van Puurs deed zijn duit in het zakje met 
de organisatie van wedstrijden.  In 1907 was er een prijskamp van 
aardappelen met volgende uitslag voor de deelnemende Kalfortenaren.
3°, 12 fr., Meersmans Henri, 87,8/100
4°, 12 fr., Verheyden Frans, 87,3/100
8°, 10 fr., Spruyt Karel, 85,2/100
20°, 5 fr., Van Herstraeten Fr., 80,3/100
22°, 5 fr., Verbeeck Frans, 80/100.
De gemiddelde opbrengst was 26394 kg per hectore voor Rijselse 
aardappelen en 38160 kg per hectare voor ‘President Krüger’.

En in 1909 organiseerde de comice een grote landbouwprijskamp en 
–tentoonstelling, die uitgebreid in de pers werd becommentarieerd.
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Het weer kondigde zich goed aan.  De persbelangstelling was massaal 
geweest.  De telefoon had niet stil gestaan.  De voorbereidingen waren 
vlot en in een aangename sfeer verlopen.  Het ommegangcomité was 
er dan ook van overtuigd dat de twintigste editie van de ommegang er 
eentje ging worden om in te lijsten!

Dit werd al bevestigd vanaf de eerste vieringen.  Op vrijdag was 
er de Maria-avond.  Die was opgebouwd rond het thema “150 jaar 
gemeenschap vormen rond Maria”.  Voor een volle kerk werden er 
inspirerende teksten naar voor gebracht, werd er gezongen en muziek 
gemaakt en een fijne choreografie opgevoerd.  Centraal stond de 
verbondenheid van de vele generaties Kalfortenaren die vroeger en nu 
werkten aan onze parochie.  En Onze-Lieve-Vrouw ten Traan die al die 
eeuwen een centrale rol heeft gespeeld.  Ook werd hoopvol naar de 
toekomst gekeken. 

De openingsmis op zaterdag werd opgeluisterd door het Kathedraalkoor 
van Mechelen o.l.v. Johan Van Bouwelen.  Zij kweten zich uitstekend 
van hun taak.  Een stemmige viering met kwaliteitsvolle zang was het 
resultaat.  Net als vrijdag was de kerk alweer vol.
De trend zette zich door in de verschillende liturgische vieringen, vooral 
in de weekends.

6.		Ommegang	2007
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Ondertussen was ook de tentoonstelling geopend.  Die stond dit jaar in 
het teken van “150 jaar parochie Kalfort” en werd door de vele bezoekers 
erg geapprecieerd.  In het logboek vinden we stimulerende woorden 
van  tevreden bezoekers: “Weer een schot in de roos!”, “Mooi, ontroerend… 
net als de ommegang weerom onbeschrijflijk”, “Proficiat met deze alweer zeer 
boeiende tentoonstelling en de mooie Mariaommegang. Het doet telkens weer 
deugd om naar Kalfort te komen”, “Werkelijk weer een mooie weergave van 150 
jaar parochie.  Knap overzicht over kerk, bestuurders en fraaie beelden van sociale 
leven. Doe zo voort en tot op volgende tentoonstelling”.  

En dan was er de ommegang zelf…  De voorbereidingen waren goed 
verlopen.  De maandelijkse vergaderingen van de werkgroep (bestaande 
uit Odila Cools, Carine Meersmans, Kris Schampaert, Ludo Schampaert, 
Annie Van Baden, Christiane Van Camp en Luc Schokkaert) en de vijf 
algemene vergaderingen hadden de werkzaamheden op het goede spoor 
gezet.  De werkgroepen konden dan ook volop aan de slag.  Tientallen 
medewerkers ging er weer voluit voor!

De promotie liep vlekkeloos: bijna tweeduizend affiches (in een 
vernieuwde lay-out) werden in Kalfort, in Klein-Brabant en in 420 
parochies (in een straal van 20 kilometer) en bedevaartplaatsen 
verspreid.  De pers kreeg de nodige informatie.  Aankondigingsborden 
werden geplaatst aan de kerk en langs de belangrijkste invalswegen.  
27300 foldertjes (ook in een vernieuwde lay-out) werden verspreid in 
heel Klein-Brabant en Vaartland.  De Kalfortenaren krijgen hun eigen 
informatieblaadje.  En ook de deelnemers van onze ommegang werden 
geïnformeerd.  De verspreiding gebeurde niet enkel door de post, maar 
ook door enkele toegewijde vrijwilligers, die er niet voor terugschrikken 
heel Klein-Brabant af te rijden.  De nodige informatie kwam ook op de 
website.  De programmabrochures werden in een nieuw kleedje gestoken.  
Voor de eerste keer publiceerden we ook de gesproken teksten in de 
brochure.  Dit lokte positieve reacties uit.  De brochures werden aan de 
man gebracht door een gemotiveerde ploeg.  

De werving van deelnemers ging eind juni volop van start.  Uiteindelijk 
werden bijna 700 individuele deelnemers geregistreerd.  Met de 
muziekgroepen erbij passeren we vlotjes onze 800 deelnemers.  Dit is een 
absoluut hoogtepunt.  Alle groepen waren dan ook goed gevuld.  Enkel 
naar bordjesdragers blijft het zoeken.  Alle deelnemers kregen van het 
comité een drankbonnetje.
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Dit jaar konden we beroep doen op een aantal nieuwe groepen: de 
Halse bazuinblazers, toneelvereniging Wantrien uit Elversele, de lagere 
school Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Bornem en toneelkring Krokant 
uit Bornem waren van de partij.  Deze groepen zorgden er mee voor dat 
de vernieuwingen goed uit de verf kwamen: de nieuwe groep rond de 
oproep tot de kruistochten (toneelkring van Eikevliet), kruisvaarders 
(in nieuw gemaakte kostuums) beladen met buit, de stichting van 
onze parochie met het dispuut tussen Kalfortenaren en Puursenaars 
(toneelkring van Elversele), de bouw van onze kerk (toneelkring Krokant) 
en de groep met onze twintig Jezuskindjes.  Verder waren er kleine 
nieuwigheidjes (zoals kippen en geiten).  Spijtig was dat enkele groepen 
om een of andere reden Kalfort niet haalden.  Er blijft ook kritiek op onze 
“aspergewagen”.

De technische ploeg noemt 2007 “het beste jaar ooit”.  De sfeer zat er 
in.  De groep is weer uitgebreid.  Alles kon zonder grote druk worden 
gerealiseerd.  De belangrijkste uitdaging voor de ploeg is nu de uitbouw 
van ons magazijn in de Coolhemveldstraat.  Er werd een kerngroepje 
gevormd dat de werkzaamheden gaat leiden.  Bedoeling is er elke 
zaterdag in de mate van het mogelijke aan verder te werken zodat het 
eind dit jaar in gebruik kan worden genomen.
Er werd dit jaar een grote platte wagen aangekocht.  Ook investeerde 
het ommegangcomité in drie boosters, waardoor het geluid voor de 
dansgroepen in aanzienlijke mate werd verbeterd.
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De werkgroep kostuums was weer heel actief.  Voor de kruisvaarders 
werden nieuwe mantels en broeken vervaardigd.  We mochten dit jaar van 
Paul Van Den Bergh ook een belangrijk lot kostuums ontvangen.   
De groep zorgde er weer voor dat al deze kostuums en schoeisel perfect in 
orde waren.  Op onze ruime voorraad kostuums wordt ook hoe langer hoe 
meer een beroep gedaan.  Dit jaar noteerden we vooral de vraag van de 
lagere school Onze-Lieve-Vrouw Presentatie uit Bornem, de processie van 
de parochie Blauberg en Fata Morgana Bornem.

De werkgroep bloemen en versiering draaide ook op volle toeren en 
slaagde er weer in enkele merkwaardige creaties neer te zetten.   
De openingswagen met prachtig versierd Maria-embleem, getrokken door 
twee witte paarden; het Pax-teken; de wagen met kruis; de Mariawagen; 
de boeketten van sterrenmeisjes, draagsters van Onze-Lieve-Vrouw, 
Breughels en Jezuskindjes.  Alles droeg weer ieders bewondering weg. 

Op financieel vlak veranderde er het een en ander.  Louis Cools 
gaf in het begin van het jaar na twintig jaar inzet zijn ontslag uit het 
ommegangcomité.  De werving van sponsors werd overgenomen door 
Wim Servaes.  De campagne liep zeer goed.  14 firma’s traden toe tot 
het sponsorcomité.  Het beschermcomité telde 16 beschermende en 150 
steunende leden.  De gemeentelijke subsidies vulde onze inkomsten 
aan.  Tenslotte mochten we dit jaar rekenen op een provinciale subsidie, 
speciaal ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan.  Deze middelen 
zijn noodzakelijk, willen we hetzelfde niveau aanhouden.  Belangrijkste 
uitgavenposten zijn het huren van kostuums, de professionele grime, de 
betaling van groepen, de paarden die de wagens trekken, drukwerk en 
portkosten. 

Er was veel volk in Kalfort.  Je zou soms zeggen… te veel volk.  We 
hoorden echo’s dat heel wat mensen (onder meer door de werken in de 
Coolhemstraat) niet in Kalfort geraakten.  Er is duidelijk nood aan een 
parking.  Ook onze tribunes op de hoek Schipstraat / Coolhemstraat / 
Kalfortdorp waren goed gevuld.

Uit de evaluatie door de werkgroep kwamen al enkele aandachtspunten 
voor volgend jaar.
- Een tentoonstelling over de geschiedenis van onze kermis, 
   onlosmakelijk verbonden met bedevaart en ommegang.
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- Het plaatsen van een tweede aankondigingsbord aan de kerk.
- Het opzetten van een systeem om alle externe groepen een week voor  
   de ommegang nog eens te attenderen op hun aanwezigheid.
- Het zoeken van een penningmeester.
- Het merken van onze kledij.
- Het afwerken van het magazijn in de Coolhemveldstraat.
- Het bestuderen van de mogelijkheid een parking in te richten.
- Het “animeren” van onze groep kruisvaarders.
- Een uitdagend project voor onze technische ploeg (?).

Zonder enige twijfel is onze ommegang nog steeds kerngezond.  Dankzij 
de medewerking van tientallen enthousiastelingen, de sympathie van de 
Kalfortenaren, de hulp van de officiële instanties en de interesse van de 
duizenden toeschouwers komt er in 2008 weer een nieuwe editie aan!

Dank aan iedereen!
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In het jaar dat de parochie Kalfort 150 jaar bestaan viert, begint 
KVLV aan haar 89ste werkjaar. Na de algemene ledenvergadering 
op 25 september start een programma met voor elk wat wils. We 
brengen zeker geen zware theoretische uiteenzettingen, maar onze 
samenkomsten zitten vol leuke doe- en weetdingen.  We combineren 
ze met alternatieve, gezonde tractaties in een gezellige zaal met 
mooi ogende tafelversieringen. Ben je geïnteresseerd in één van de 
activiteiten of wil je graag lid worden, neem dan contact met één van de 
bestuursleden!
Hierbij een overzicht van het werkjaar!  

25/09 /2007  Startvergadering Lekker gezond uit de grond
02/10/2007  Bloemschikken De pluktuin op tafel (1)
09/10/2007  Bloemschikken De pluktuin op tafel (2)
16/10/2007  Uitstap naar Voedingssalon (*)
20/10/2007  Culinaire wandeling door de Brusselse Marollen
24/10/2007  Voordracht en zang door Leen Persijn  
   Op het puntje van de tong (*)
06/11/2007  Als je alleen moet beslissen…
12/11/2007  Kookles Ons patatje van bintje tot vitelotte
19/11/2007  Kookles Smakelijk lamsvlees van hier
27/11/2007  Bezoek Brouwerij Moortgat
15/12/2007  Kerstfeest
15/01/2008  Hoe het hoofd koel houden met pubers in huis ?
22/01/2008  Kookles Belgische hamsoorten, gewoon meesterlijk
02/02/2008  Feestvergadering
13/02/2008  Transplantatiecoördinator(*)
19/02 /2008  Verkeersvoorlichting
26/02/2008  Bloemschikken Bollen en halve bollen (1)
11/03/2008  Muzikaal evenement
18/03/2008  Bloemschikken Bollen en halve bollen (2)
19/03/2008  Quiz (*)
01/04/2008  55+ “Het bonte zussencabaret”
15/04/2008  Kookles Hartig gebak & rauwkostsla & vinaigrette
22/04/2007  Schenking, erfenis en testament
06/05/2007  Voorjaarsreis Antwerpse haven

7.		KVLV-nieuws
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De ommegang van Kalfort was één van zijn kinderen, waar hij 
erg fier op was. Zeker zal hij nu uitgebreid tijd kunnen beste-
den aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en zijn huis en 
tuin.  Louis, bedankt! Wij wensen je het allerbeste!!

Ingrid Bessems, Molenstraat 3, Puurs, 03 889 17 77
Juliette Cools, Fabiolapark 38, 03 889 25 86
Julienne De Bondt, Coolhemveldstraat 27, 03 298 01 74
Lutgart Demul, L. Nutenstraat 5, 03 889 23 09
Maria Lauwers, Fabiolapark 63, 03 889 42 01
Pascale Mattieu, Dorp 49, 03 889 67 52
Maria Meersmans, Essendries 51, 03 889 21 25
Nicole Michiels, Hoek ten Eiken 21a, 03 889 01 36
Delphine Moons, Aspot 1, 03 889 53 16
Ann Peeters, Molenstraat 30, Puurs, 03 899 19 62
Aquiline Peelman, Kalfortdorp 44, 03 889 15 26
Godelieve Vanachter, Kleine Amer 5, 03 889 83 95
Marie-Jeanne Vanachter, Vijverstraat 12, 03 889 01 61
Marleen Van Baden, Groenstraat 87, Breendonk, 03 899 41 92
Marina Van der Linden, Letterheide 9, 03 889 28 29
Frieda Van de Ven, Coolhemveldstraat 22, 0474 41 74 51
Rachel Van Gucht, Kamerveld 4, 03 889 63 49
Maria Van Verre, Vijverstraat 4, 03 889 37 20
Yvonne Van Walle, Lichterstraat 48, 03 889 19 50
Nini Vivijs, Letterheide 3, 03 889 63 69
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8.	Nieuws	uit	de	parochie

WEEKENDVIERINGEN IN DE KERKEN VAN PUURS
Vanaf het weekend 3-4 november valt de zondagsmis in Kalfort weg 
alsook de zaterdagavondmis in Breendonk. Er zal dus in elke kerk van de 
gemeente Puurs nog één weekendviering zijn.
De volgende regeling gaat in vanaf het weekend 3-4 november 2007.
Zaterdag :
17.00 u. Kalfort
18.30 u. Ruisbroek Sint Carolus
Zondag
9.30 u.   Liezele
9.45 u.   Breendonk
11.00 u. Puurs Sint Pieter
11.00 u.  Ruisbroek Sint Catharina

PAROCHIEZAAL KALFORT ZOEKT 
Het bestuur van de Parochiezaal van Kalfort, onderafdeling van de VZW 
Parochiale Werken Dekenij Puurs, wenst een reserve aan te leggen van 
vrijwilligers die op één of andere manier willen medewerken aan de  
verdere uitbouw van de parochiezaal, zowel op administratief , technisch 
als organisatorisch vlak. Op termijn zoeken wij eveneens één of twee  
eindverantwoordelijken voor de verdere uitbating van de zaal. 
Bent u bereid een beetje van uw vrije tijd hieraan te spenderen, dan mag u 
contact opnemen met Henri Vermeiren om te bespreken hoe, waar,  
wanneer en aan welke voorwaarden u zich nuttig kunt maken. 
Henri Vermeiren, L. Nutenstraat 5, Puurs, tel. 03 8892309, e-mail vermeiren.
henri@skynet.be

SLEUTELS PAROCHIE 
Sinds enige tijd is er geen overzicht meer over wie welke sleutels van de 
parochie in zijn bezit heeft.  Graag zou de parochiale ploeg een inventaris 
maken. Zou iedereen die sleutels heeft van kerk, pastorij, ommegang- 
lokaal en parochie dit willen doorgeven aan de verantwoordelijken? 
Henri Vermeiren, L. Nutenstraat 5, Puurs, tel. 03 8892309, e-mail vermeiren.
henri@skynet.be 
Eberhard Coussement, Coolhemstraat 33, tel. 03 889 94 60, e-mail 
ebemar@pandora.be
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SINT-ROMBOUTSVIERING
Op zondag 1 juli vond in Mechelen de jaarlijkse Sint-Romboutsviering 
plaats. Deze was voor Kalfort heel speciaal, want de parochie werd 
uitgenodigd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. Kalfort was 
behoorlijk vertegenwoordigd in de kathedraal. In de plechtigheid, die 
werd voorgegaan door kardinaal Danneels, werden twee verdienstelijke 
Kalfortenaren gehuldigd. Maria Teck en Frans Hofmans kregen elk het 
zilveren Sint-Romboutskruis opgespeld, omwille van hun jarenlange inzet 
voor onze parochie. Nadien was er een receptie, opgeluisterd door onze 
eigen harmonie Concordiavrienden, gevolgd door een feestmaal.

150 JAAR PAROCHIE
1857-2007. 150 jaar parochie werd gevierd in Mechelen. De jaarlijkse 
tentoonstelling werd er aan gewijd. En de Maria-avond stond in het teken 
van “150 jaar gemeenschap vieren rond Maria”. In de Maria-ommegang 
kreeg de stichting van de parochie ruime aandacht.  
De Kalfortenaren en Puursenaars van Elversele (?!) kweten zich perfect 
van hun taak. De feestelijkheden worden afgesloten op zondag 21 
oktober. Dan vindt er een eucharistieviering plaats om 11.00 u. Nadien 
is er een feestelijke receptie in de parochiezaal. Iedereen is van harte 
uitgenodigd!!
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9.		Uit	de	oude	doos

150 jaar parochie was het onderwerp van de tentoonstelling, die dit jaar 
in de bedevaartweek in de kerk stond opgesteld.  Aan bod kwamen onder 
meer de vele lekencongregaties, waarvan helaas niet zoveel fotomateriaal 
is overgebleven.  Op bijgaande foto zien we pater Alberic Van den Kerck-
hoven, cisterciënzer van Bornem die in Kalfort onderpastoor was van 1922 
tot 1941. De foto is genomen in de tuin van de kosterswoning (het huidige 
catecheselokaal) naast de kerk. Van de dames kennen we niemand. Is er 
iemand die ons kan helpen met de identificatie?

Volgend jaar behandelen we in de jaarlijkse tentoonstelling het thema 
“kermis”. Heb je interessante foto’s van vroeger en nu, neem dan contact 
op met Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, tel. 03 8899715. De foto’s worden 
gedigitaliseerd, waarna je ze onmiddellijk terug krijgt! 
Hartelijk dank!
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10.	Familienieuws

Doopsels

12 augustus 2007

Jinte, geboren te Bornem op 12 maart 2007, dochtertje van Kris Apers en 
Heidi Spiessens, Coolhemstraat 3, Kalfort.

9 september 2007

Ilke en Mathys, geboren te Bornem op 31 mei 2007, dochtertje en zoontje 
van Wim Eeraerts en Isabel Maes, Vijverstraat 63, Kalfort

Xeno, geboren te Bornem op 29 juni 2007, zoontje van Tom Mertens en 
Kim Jordens, Mechelsesteenweg 350A, Blaasveld.
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Huwelijken

Nicky De Ridder en Tinne Van den Abbeele op zaterdag 31 maart.
Annemie Polfiet en Tom Janssens op zaterdag 12 mei. 
Annika Maes en Robby Van Assche op zaterdag 14 juli.
Wendy Dewitte en Guy Verbeeck op zaterdag 14 juli. 

Overlijdens

Jeanne Dewachter, echtgenote van Luciaan Van der 
Auwera 
(° Puurs, 20 mei 1924 - + Kalfort, 16 september 2007)

Anna Smedts, weduwe van Leopold Domen en Hendrik 
Van den Abbeele
(° Puurs, 9 juli 1915 - + Bornem, 6 september 2007)

 

Josée Tornée, echtgenote van Louis De Boeck
(° Tisselt, 4 november 1923 - + Antwerpen,  
31 augustus 2007) 

Jules Moons, echtgenoot van Rosette Van Breedam
(° Puurs, 8 november 1940 - + Aalst, 31 augustus 2007)

 

Jan Borms, weduwnaar van Rosa Aerts
(° Sint-Amands, 31 augustus 1928 - + Kalfort,  
7 augustus 2007) 
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11.	Kalender

Zo. 14 oktober  14.00 u.: Aanwerving chirojeugd Kalfort 
   Alle kinderen vanaf zes jaar zijn welkomvoor  
   leuke spelen en een heerlijke verrassing.

Zo. 21 oktober  11.00 u.: Eucharistieviering en viering n.a.v.  
   150 jaar parochie

Wo. 31 oktober  17.00 u.: Avondmis Allerheiligen

Do. 1 november  11.00 u.: Eucharistieviering Allerheiligen
   15.00 u.: Gebedswake voor de overledenen van het 
   voorbije jaar
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12.	Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 Kalfortse organisatie, gesticht in 1907
 2 vrouwelijke hulp
 3 vroegere naam van de socialistische partij -  
 Roermondse Zwemvereniging (afk.)
 4 zuivelproduct - tropische vetplant
 5 dorp in Oost-Vlaanderen, dat meewerkte aan onze ommegang
 6 echte - titanium
 7 meneer (afk.) - spijker
 8 loofboom - stuk grond
 9 kleine jongen (scheldwoord) - uitroep
10 onze kardinaal
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Het 64ste Kalfortse Klokske verschijnt met kerstmis 2007.  
Artikels zijn welkom tot 1 december 2007 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een 
vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van Pa-

rochie Kalfort, met vermelding Kalfortse Klok.  
Met dank bij voorbaat.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ont-
vangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.

Vertikaal (van boven naar onder)
 1 bevel - onderwerp van de tentoonstelling in 2008
 2 steeds maar erger makend
 3 bestaat - gegroet - Porto Alegre (afk.)
 4 woonde Alfred Bouten - landcode voor Tunesische voertuigen
 5 loofboom - muzieknoot - jongensnaam
 6 nieuwe testament  - blijft over na brand - Archi Episcopus (afk.)
 7 rit in een wielerwedstrijd
 8 uiterst ongelukkige
 9 nieuwe testament - vervuilingseenheid (afk.) - Griekse god
10 aanwijzend voornaamwoord - nieuwe inwoner van Kalfort

Oplossing nr. 62


