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2.	 Woord	vooraf

Beste lezer

Onlangs zei mij een trouwe lezer, dat het toch fijn zou zijn, mochten ook 
andere mensen de pen eens vasthouden om De Kalfortse Klok te vullen. 
Die lezer had natuurlijk overschot van gelijk. Wil dit blaadje zijn taak naar 
behoren kunnen vervullen, dan moet het een spiegel zijn van wat er in 
onze Kalfortse parochie leeft en beweegt.

Ik wil graag inspelen op de opmerking van deze lezer. Wil je graag een 
bijdrage leveren tot dit driemaandelijks blad? Geen probleem. Bezorg ons 
uw artikel. Heel graag publiceren we verslagen van activiteiten van ver-
enigingen en allerlei nieuwtjes over wat er daar leeft. Maar niet alleen de 
verenigingen... ook andere personen zijn hartelijk uitgenodigd eens in de 
pen te kruipen en te schrijven over wat hen beweegt.

Ik hoor het enkele mensen al zeggen: “Schrijven is aan mij niet besteed”. 
Die mensen wil ik dan uitnodigen ons te laten weten wat ze er van vin-
den. Schrijf je mening over dit blaadje neer; doe een fijne suggestie...   
Op die manier kunnen we proberen de inhoud te verbeteren en te laten 
aansluiten op waar u belangstelling voor hebt!

Gelijktijdig wil ik u ook uitnodigen regelmatig onze website Kalfort 
virtueel (op http://www.kalfort.be/) te bezoeken. Ook hier proberen we 
zo accuraat mogelijk informatie te geven. De verenigingen kunnen hun 
activiteiten publiceren in de activiteitenkalender. Iedereen is welkom om 
suggesties en opmerkingen door te geven. We houden er rekening mee.

Tenslotte verzenden wij ook regelmatig berichten naar een paar honderd 
mailadressen over wat er in Kalfort zoal wordt georganiseerd. Wil je deze 
ook ontvangen, geef dan je mailadres door op info@kalfort.be.

Benieuwd of kerstmis u zal inspireren tot enkele woorden op papier!
We wensen u een zalig kerstmis en gelukkig nieuwjaar!

De redactie
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3.	 Woordje	van	pastoor	Guy

De laatste jaren is het druk geworden in de maand december.  Sinterklaas 
is nog maar pas vertrokken en daar staat de kerstman uit het Hoge 
Noorden al.  December is dé consumptiemaand bij uitstek geworden.  
Zien we door al de glitter en de lichtreclames nog het Kind dat geboren 
wordt, God die onder ons wil komen wonen?  Kan hij nog thuiskomen 
in ons hart, herboren worden in ons leven?  Daarvoor zijn wij parochie: 
om God zichtbaar te maken aan mensen.  Daarvoor heeft hij onze handen 
en onze voeten nodig.  Vele mensen proberen in Kalfort iets van God 
zichtbaar te maken.  Ik wil ze langs deze weg hartelijk danken voor hun 
inzet.  Hij heeft ook onze mond nodig.  Om woorden van vertrouwen en 
hoop, van bemoediging en verzoening te spreken.

We hebben de voorbije maand een nieuwe priester gekregen: Koen 
Verheire.  Hij zal de eerstvolgende jaren mee aan de kar trekken, ook in 
Kalfort.  Dat door zijn getuigend spreken en handelen God sterker in onze 
gemeenschap aanwezig mag komen!  Dat is mijn droom en zeker ook zijn 
verlangen!  Ik ben blij met zijn komst.  Ik twijfel er niet aan dat hij bij de 
Kalfortenaren hartelijk zal verwelkomd worden.  

Een zalig kerstfeest aan u allen.  In het bijzonder groet ik de zieken en 
bejaarden en de mensen die een verborgen kruis dragen.  Ik bid voor hen.  
Dat het licht van kerstmis een beetje troost en kracht mag geven.

Pastoor Guy
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Wij bidden om een kerst

Wij bidden om een kerst,
een kerst om van te dromen.
met een herberg
waar een kraambed in de beste kamer staat
en de mensen aanschuiven
om vertederd naast het pasgeboren kind te kijken
en elkander vriendschap en vrede aan te reiken.

Wij bidden om een kerst,
een kerst om van te dromen.
met een Herodes
die het kind centraal stelt in zijn politiek 
en de soldaten uitstuurt
om iedereen te arresteren 
die een vinger naar een kind durft uit te steken.

Wij bidden om een kerst,
een kerst in deze wereld
waar geen enkel kind  
meer in een beestenbak moet liggen
of terechtkomt in de goot
of groot geworden
zal worden gefolterd
aan een kruis.

We bidden om een kerst
om nooit te vergeten,
als wij, in ’t midden van de nacht,
op weg gaan
en de klokken horen
en heimwee krijgen naar het kind in ons
dat met elke Kerstmis even wordt herboren.

Manu Verhulst

4.	 Bezinning
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5.	 Interview	met	Koen	Verheire

‘Schudden aan de boom’

Alsmaar zeldzamer worden de jongemannen die kiezen voor het 
priesterschap. Toch zijn er nog die de uitdaging aandurven. Op zaterdag 
3 november werd Koen Verheire (32) in Tienen tot priester gewijd door 
kardinaal Danneels en ondertussen tot medepastoor benoemd in het 
parochieverband Breendonk-Kalfort-Ruisbroek.
In Kerk+Leven van 31 oktober j.l. werd een interview met hem gepubli-
ceerd.  We nemen deze tekst over als wijze van kennismaking met onze 
nieuwe priester.

Koen Verheire is afkomstig van Oostkamp, bij Brugge. In 2001 begon hij 
aan de priesteropleiding van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. “Om te 
kiezen voor het priesterschap krijg je gelukkig voldoende voorbereidings-
tijd”, vertelt hij. “De priesteropleiding duurt algauw zes tot zeven jaar.”

Hoe is uw priesterroeping ontstaan en gegroeid?

Als kind ging ik al graag met mijn ouders mee naar de mis. In mijn col-
legetijd leerde ik toffe priesterleraars kennen, zong in het schoolkoor, nam 
deel aan gebedsgroepen en ging meermaals mee naar Taizé. Die vroegste 
sporen hebben mij als adolescent een eerste stap richting seminarie doen 
zetten. Natuurlijk hebben nog andere gebeurtenissen mij uiteindelijk over 
de streep getrokken.

Menswetenschappen – vooral inzichten over de evolutieleer, hypotheses 
over het ontstaan van de kosmos en het leven op aarde – hebben mij altijd 
enorm gefascineerd. Lange tijd woedde een schijnbaar duel tussen mijn 
wetenschappelijke en mijn godsdienstige interesses. Tijdens de laatste 
jaren van mijn opleiding ziekenhuiswetenschappen aan de universiteit 
van Leuven werd het mij duidelijk dat het motto: ‘meten is weten’ mijn 
geluk en ook dat van zieken moeilijk kon bestendigen. Hoe meer ik mij in 
die wetenschappelijke benadering verdiepte, hoe meer levensvragen ik mij 
stelde en hoe meer heimwee ik kreeg naar de geloofservaringen uit mijn 
jeugd. Het jaar voor ik naar het seminarie trok, was doorslaggevend. 
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Ik vond een folder getiteld: ‘Levenskeuzes vanuit het gebed’ – precies 
datgene waarmee ik worstelde, want mijn roeping borrelde al. Dus schreef 
ik mij in voor dat project: een maandelijkse inleiding in het lezen van 
de Schrift, een maandelijks gesprek met een geestelijk begeleider en een 
halfuur Schriftmeditatie per dag. Datzelfde jaar rondde ik mijn univer-
sitaire studie af. Belangrijk in een zoekproces zijn de mensen die je mag 
ontmoeten en de wijze waarop zij hun diepste overtuigingen met jou dur-
ven delen. Op momenten van beproeving bieden juist zulke herinneringen 
en ervaringen kracht om door te zetten. Onder meer kwam ik zo in contact 
met leeftijdgenoten van de gemeenschap Tibériade uit Lavaux-Sainte-
Anne, die wel al een concrete stap in die richting hadden gezet.



de kalfortse klok 9

Aanvankelijk leek het celibaat mij nog een struikelblok. Het heeft tijd en 
inspanning gevergd om in te zien dat een katholieke priester verzaakt aan 
lichamelijke vruchtbaarheid om zich des te meer te kunnen toewijden aan 
geestelijke vruchtbaarheid. Ik ben fier die levenskeuze te mogen maken, 
steunend op de traditie van de Kerk. Elke dag stemt mijn keuze mij weer 
op de een of andere manier tot innige vreugde en dankbaarheid.

Hoe zag het parcours van uw priesteropleiding eruit?

Na het initiatiejaar volgde een driejarige theologische studie. In die peri-
ode was de aanvaarding als ‘kandidaat-priester’ een eerste belangrijke 
stap. Vervolgens begon een pastorale praktijkvorming, eerst in Zoutleeuw, 
later in Tienen. In die periode werd ik aangesteld tot ‘lector en acoliet’. 
Op 20 april dit jaar werd ik door de kardinaal tot diaken gewijd en begon 
mijn diakenstage. Naast het parcours door het seminarie uitgetekend, zijn 
er nog de contacten die je ondertussen opbouwt met mensen en groepen 
zowel binnen als buiten de Kerk. 

Voor u naar het seminarie trok, had u al hogere en universitaire studies 
achter de rug ...

Biologie was in het middelbaar mijn lievelingsvak. In de hogere jaren ging 
dat steeds meer over de mens: van genetica tot de werking van het zenuw-
stelsel en de manier waarop in ons lichaam energie vrijkomt. Kortom, de 
mysterievolle ontdekking van ‘hoe ik leef’ boeide mij toen uitermate. Om 
dat verder te bestuderen en mij tegelijk in te zetten voor zieke en kwets-
bare mensen, ging ik op mijn achttiende verpleegkunde studeren. Nadien 
heb ik aan de universiteit nog ziekenhuiswetenschappen gestudeerd. 
Het vervolg kent u ...

U zag de seminariegemeenschap krimpen. Heeft u hierdoor ooit zelf 
getwijfeld?

Uiteindelijk heeft dat mij niet tegengehouden. Altijd heb ik met minstens 
twee andere seminaristen in het seminarie gewoond, al is dat natuurlijk 
geen talrijke groep. Toch leef ik in de hoop dat na mij nog priesters gewijd 
zullen worden voor dit bisdom. Zelf kan ik enkel mijn eigen roeping en 
wijding als priester zo goed mogelijk ter harte nemen. Vandaar de zin 
op de uitnodiging voor mijn wijding, een passage uit de Romeinenbrief: 
“Want God kent geen berouw over zijn genadegaven, noch over zijn 
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roeping.” Uiteindelijk denk ik om diezelfde reden te hebben volgehouden 
en hoop ik ook in de toekomst vol te houden.

In de laatste fase van uw opleiding verbleef u in enkele parochies. 
Wat heeft u daar opgestoken?

Ik werd er als het ware ondergedompeld, als bij een doopsel. Het doet me 
denken aan een beklijvende uitspraak van Jezus: “Ik moet een doopsel 
ondergaan en hoe beklemd voel ik mij totdat het volbracht is, vuur ben ik 
op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait.”
Jezus lijkt haast een enfant terrible, met wie slechts weinigen blijf weten. 
Hierdoor heeft Hij voortdurend af te rekenen met onbegrip en venijnige 
tegenkantingen. In de stageparochies hebben mensen mij misschien ook 
ervaren als een soms nogal tegendraads kereltje dat graag aan de boom 
schudt. Op zoek naar waarheid loop ik al eens een meubeltje omver, 
voortvarend en onstuimig als ik nog ben. Maar zijn we als christen niet 
vaak te braaf geworden, zelfs op het randje van het makke af? Zo schilde-
ren de evangelisten Jezus alvast niet af. Zijn oproep en het beroep dat Hij 
op zijn medemens doet, zijn altijd radicaal en gericht op de essentie van 
het leven.

Mijn stages hebben mij vooral geleerd hoe ik Jezus ter sprake kan bren-
gen als dé mens aan wie ik heel mijn leven, mijn doen en laten probeer te 
ijken. Zo vroeg een jongere mij tijdens een schoolbezinning of ik het nooit 
moe werd om altijd opnieuw met diezelfde Jezus bezig te zijn. Wat kon 
ik anders zeggen dan dat ik Hem maar niet beu word, dat Hij mijn leven 
telkens weer opentrekt en hoogte, breedte en diepte geeft. Tijdens de stage 
leerde ik wat het betekent: “Wij doen ons best, God doet de rest”, 
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6.	Kroniek	van	Kalfort,	1905-1910	(7)

Wij sluiten onze kroniek voor de jaren 1905-1909 met een overzicht van 
de kleine berichtgeving rond allerhande criminaliteit in Kalfort en om-
streken.  Je zal het kunnen lezen… niks nieuws onder de zon.  Ook toen 
werd er gestolen en gevochten.  Vooral de gebroeders Helleboog maak-
ten de buurt onveilig…

1905

Maart: De Kleine Amer verkeerde in grote opschudding.  Er ontstond een 
ruzie in herberg ’t Schipperhuis bij Felix Troch (den Bibberen) tussen drie 
dronken geburen.  Na een worsteling zette Troch de dronkemannen aan 
de duur.  Maar buiten ging het gevecht verder en werd er een schot gelost 
met een revolver, gelukkig zonder iemand te raken.  

April: Er werden bij de weduwe van Louis Bosserez zes kippen gestolen.  
Achter de gemeentemeisjesschool vond veldwachter De Schryver een lad-
der, gebruikt om in te breken.

September: Bij Leopold Decat, wagenmaker en herbergier in Kalfortdorp, 
werd een stoutmoedige inbraak gepleegd.  De dieven vluchtten zonder 
buit, waarschijnlijk verontrust door het blaffen van een hond, maar het 
Nieuwsblad publiceerde een heel verhaal. De kamer links van de ingangs-
deur gebruikten de echtgenoten Decat tijdens het jaar als slaapkamer, 
maar ter gelegenheid van de kermis werd daar ook herberg gehouden, 
en zo kwam het dat klanten er de “koffer-fort” zagen staan, die dan met 
de deur tegen de muur werd gedraaid. Geld werd er niet in bewaard en 
op het ogenblik van de inbraak zaten er enkel drie zakhorloges en een 
gouden meisjesgarnituur van de eerste communie van de dochter in de 
koffer.  Waarschijnlijk had een klant zijn oog laten vallen op de koffer, 
want niet lang na de kermis drongen inbrekers binnen in de kamer.  Uit 
een kleerkast was de hele inhoud gegooid en aan het “koffer-fort”, dat 
omgetrokken was, hadden de dieven reeds geboord, toen zij opkraamden. 
De bewoners hadden hoegenaamd geen gerucht gehoord en in Kalfort 
wist niemand iets van het feit te vertellen dat de politie op het spoor van 
de dieven kon brengen, maar de schelmen vlogen toch in het net.
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Vanuit Antwerpen kreeg het Nieuwsblad hierover volgend bericht toege-
stuurd: “Maandag avond kwam een gekende kerel op het bureel der opspor-
ingsbrigade alhier verklaren, dat vier gekende dieven, wier namen hij opgaf, 
denzelfden avond nog vertrokken waren met den trein naar Boom, al hun di-
evengereedschap bij zich hebbende, om bij een herbergier te Puers-Calfort te gaan 
inbreken. Met welk inzicht de aanklager handelde, weet men niet, doch dit deed 
weinig ter zaak en oogenblikkelijk wilde de Antwerpsche policie de gendarmerie 
van Puers daarover inlichten, om, zoo doende de dieven af te vangen; doch wat 
men ook al aanwendde, om met de gendarmerie in verbinding te komen, ‘t zij per 
telefoon, ‘t zij per telegraaf, niets baatte, alle middelen waren vruchteloos. Eerst 
dinsdag morgend ten 4 ure werd het telegram verzonden, en ten 5 ure kreeg de 
policie een antwoord, dat er ‘s nachts inderdaad eene inbraak heeft plaats gehad 
in gezegde herberg. Doch van de dieven was geen spoor meer te vinden.  Kennis 
werd van de zaak gegeven aan den prokureur des konings, die tegen het viertal een 
aanhoudingsmandaat uitleverde. De toezichter Van Oosterwyck en de agent Voets 
der opsporingsbrigade, hebben dinsdag twee der kerels aangehouden. In het bezit 
van den eerste vond men nog een breekijzer, een vijzeldraaier en eene jockeyklak.”

Oktober: Er werd ingebroken bij juffrouw Judith Veeckmans, weduwe 
Bosserez en Edmond Lenaerts in de Schipstraat.  Er werden twee of drie 
konijnen buit gemaakt.

November: Kalfort werd opgeschrikt door een reeks diefstallen.  Een man 
en vrouw bezochten de herberg van Henri Van Cauwenberg en terwijl de 
herbergierster een glas bier in de kelder gaan halen was, kwam een derde 
man binnen. Wanneer ze alle drie terug weg waren, miste men een bokaal 
half gevuld met kriekwijn en ‘s anderdaags stelde men vast dat ook een 
paar onlangs nieuwe vrouwschoenen verdwenen waren.  Op die wijze be-
zocht het trio meerdere herbergen, en bij de beenhouwer Van Geet in het 
dorp stalen ze twee sjaals.  ’s Nachts probeerden ze zonder succes nog bij 
twee winkeliers in te breken.  Bij mevrouw Bosserez werd de poging tot 
inbraak verijdeld door de zoon, die een van de schelmen, die reeds op het 
dak der stalling was gekropen, met poeder en lood bedreigde.  Twee jonge 
mannen uit Eikevliet werden in verdenking gesteld.

December: Er werd ingebroken in enkele kapelletjes.  In Coolhem werden 
de offerblokken leeggehaald en zes kandelaars gestolen.  Op de “vijfeik” 
werd de offerblok opengebroken, een kruisbeeld op de grond geworpen 
en een schilderij gestolen.  Ook op Sauvegarde Kouter moest de offerblok 
het ontgelden en werden vazen en de beelden op de grond gegooid.
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1906

Februari: In de Schipstraat werd een geit gestolen bij fabriekwerker Ed-
mond Lenaerts-Kerremans.

Augustus: Landbouwer Frans Van Segbroeck uit de Haagstraat werd bij 
het thuiskomen overvallen.

Oktober: Bij landbouwer Petrus Nuten (Echelpoelhof) werd vruchteloos 
geprobeerd kippen en varkens te stelen.

December: De “lange” Helleboog werd betrapt bij een diefstal in de her-
berg van Charles Suys in de Schipstraat. De kerel was nog in huis, maar 
stormde de trappen op, achtervolgd door een van de gendarmen. Vlug als 
een kat kroop hij door de opening van enkele weggeschoven pannen het 
dak op, sprong van twee verdiepingen hoog op de stalling van Merckx-
Van de Moortel, en vluchtte weg. Niettegenstaande de politie en enkele 
burgers hem op de hielen zaten, kon de “lange” tot in het Moer geraken, 
waar hij over een brede gracht sprong en zo zijn achtervolgers de weg af-
sneed. In die gracht vond men later een wit vers bebloed hemd onder een 
struik verborgen, dat hij tijdens het lopen had uitgedaan. 

Het Echelpoelhof in de latere Alfons Meersmansdreef.
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Het schijnt dat het bloed afkomstig was van een jonge geit van Desiré 
Mees (Vijfhuizen), die hij in de zak op zijn schouders gedragen had. Bij 
Charles Suys werd de geit niet weergevonden, maar wel een zak met zes 
legkippen en één Mechelse koekoek, afkomstig van Louis Meersmans, 
landbouwer op de Lichter. Twee kippen waren al in de zak gestikt.  En-
kele weken later vond men het kadaver van de geit terug in een rapen-
veld achter de Kalfortse molen.  Voorlopig kon de “lange” Helleboog niet 
worden gevat.  Enkele weken later werd een van de broers Helleboog 
veroordeeld tot landloperij en in de kolonie van Merksplas geplaatst.  
Drie weken later was hij daar echter al gevlucht en liep hij opnieuw rond 
in Kalfort, tot grote ergernis van de bevolking: “Zondagavond rond half elf 
wandelde hij heel rustig, met zijn broer de langen Frans, op de steenweg van de 
Eyksche Amer naar Calfort, en beide smoorden genoeglijk een stinkstok ofte si-
gaar! Ze generen zich dus niet, die brave vogelvrij verklaarde jongens, en strijken 
hun elleboog over de moeite van hun achtervolgers! We zijn er wel meê!...”
In dezelfde maand werd ingebroken bij landbouwer Victor Maes in het 
dorp.  Bij het openbreken van diverse deuren en ramen maakten ze echter 
teveel lawaai en werden ze verjaagd door zoon Charles.

1907

Januari: Een 20-tal jongelingen vielen herberg “Den Alcazar” aan en 
hielden er lelijk huis. De ruiten van de bovenverdieping vlogen in stukken. 
Beneden werden de buitenbladen afgerukt en de ramen uitgeslagen. In 
huis bleef er niets heel van al wat breekbaar was.  Het leek een verwoest-
ing, waarin ook militairen in garnizoenplaatsen wel eens gespecialiseerd 
waren. Zij die er zich hier mee bezig hielden, kenden ook hun stiel. Men 
zegt dat het er om te doen was eens een lesje te geven aan de bewoners 
Charles Suys en Fie Fot, omdat de beruchte Hellebogen er dikwijls ver-
toefden.  Het parket van Mechelen onderzocht de zaak en een 15-tal jon-
gens worden verhoord.

Juni: De beruchte gebroeders Helleboog werden gevat.  Dolf werd aange-
houden in Charleroi en naar Merksplas overgebracht.  Frans werd gevat 
in Wilrijk.  Ook landloper Constant Bettens, alias “Molleken”, werd geklist 
en naar Merksplas overgebracht.  In januari 1908 overleed hij in Merks-
plas, een kleurrijke figuur die definitief uit het straatbeeld verdween.
Men vond op een vuilhoop een doodshoofd en mensenbeenderen.  Het gaf 
aanleiding tot heel wat geroddel.  Uiteindelijk bleken de beenderen af-
komstig van een studeerkabinet van een geneesheer.
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Niet alles is kommer en 
kwel in de jaren 1905-
1909. In 1908 worden 
er door de toneelkun-
dige afdeling van de 
fanfare De Verenigde 
Vrienden toon- en 
toneelkundige avond-
feesten georganiseerd.
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1908

Januari: Er werd proces verbaal opgemaakt tegen stroper V. die werd be-
trapt door jachtmeester Jan Van Den Bossche van Meneer Van den Wiele.

Augustus: Een jongeling van de Kleine Amer, de genaamde F., kreeg in 
de dreef naar Kalfort een messteek door zijn kaak.  Tegen H.C. van Puurs 
werd klacht ingediend.

Oktober: Een klacht voor “aftruggelarij” werd ingediend tegen Josef Her-
mans, gezegd “luien Jef”, voddenkoopman, wonende op de Kleine Amer. 
Hermans had een hoekje grond gekocht aan de Aspot, en er in over-
eenkomst met een “maatschappij tot ondersteuning voor de eigenwoonst 
der werkmans”, een huis laten bouwen door metser Leopold Borghys, die 
bouwmaterialen geleverd had. Deze week trok hij naar Mechelen bij de 
notaris D. om 1800 fr. op te halen, om de rekeningen te kunnen betalen.  
In plaats van te betalen is “luien Jef” met het geld naar Frankrijk gevlucht, 
zijn vrouw en kinderen achterlatend.

1909

Januari: Frans Helleboog en een zekere Loverie werden stevig geboeid 
naar Mechelen overgebracht.  “De beruchte Helleboog, sedert enigen tijd 
uit het gevang vrijgekomen, had zich sinds behoorlijk koest gehouden, doch het 
kwaad zit te diep in die mannen, om niet weêr op te borrelen.”  Samen met een 
zekere Pintens en een vierde onbekende personen hadden die mannen 
niet ver van Sauvegarde-statie een huis aangevallen om hun wraaklust op 
de bewoner te botvieren. Met een mesthaak werden de ruiten verbrijzeld 
en de pannen van het dak gestoten en afgerukt. De overvallen man loste 
vier schoten met zijn revolver om de aanvallers te verdrijven en raakte 
een van de dieven aan de hand.  Hierdoor opgehitst werd de man lelijk 
toegetakeld en werd alles wat breekbaar was in gruizelementen geslagen. 
Dezelfde bende zou een seinwachter aan de spoorweg in Ruisbroek heb-
ben mishandeld. Helleboog en Loverie konden later door de gendarmen 
worden gevat. 
 
Mei: In de Schipstraat werd een jonge vrouw vals beschuldigd van abor-
tus, in het Nieuwsblad omschreven als een “kwestie van misdadige be-
werking ten laste van een jonge vrouw”.  Men zoekt uit wie de valse 
klacht heeft ingediend.
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7.		Dankwoordje	van	pater	Rik

Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum hebben Felix 
Vergauwen en Maria Teck gevraagd geen bloemen of geschenken aan te 
bieden, maar eerder een gift te doen aan het werk van pater Rik Lenssen 
in Rwanda. Deze actie heeft 3570 euro aangebracht, waarvoor pater Rik 
zeer dankbaar is. Pater Rik heeft gedurende zes jaar weekendvieringen 
verzorgd in Kalfort en omliggende parochies. Hieronder zijn dank-
woordje.

Hartelijk dank aan allen, bekenden en onbekenden, die ter gelegenheid 
van het huwelijksjubileum van Felix en Maria een storting hebben gedaan 
om mijn werk hier in Rwanda te steunen. Dit betekent een zeer belangrijke 
bijdrage en ik ben er sterk door getroffen.

Ik zal het geld vooral besteden aan het verbeteren van de situatie van vele 
jongeren hier in de buurt van Kigali. Sedert de volkerenmoord in 1994 is 
er heel veel technische vooruitgang in Rwanda, maar om daar van te ge-
nieten moet je wel aan de kant van politici staan of je valt uit de boot. Heel 
wat 12-15-jarigen dolen rond in de hoofdstad Kigali. Velen van hen staan 
alleen op de wereld. Hun ouders werden vermoord tijdens de genocide 
of werden veroordeeld tot vele jaren gevangenisstraf. Anderen liepen 
weg van huis omwille van gezinsproblemen, weer anderen zitten vast in 
bendes die regelmatig met de politie te doen hebben. Verscheidene jonge, 
ongehuwde meisjes sleuren hun baby mee op de rug.

Om enkele van die jongeren op te vangen heeft Caritas-Rwanda een cen-
trum opgericht (Abadacogora). De witte paters werken mee om dit cen-
trum goed te laten functioneren en zoveel mogelijk jongeren te helpen. 
De kinderen kunnen in het centrum één maal per dag eten krijgen: bo-
nen en patatten (de dagschotel voor de doorsnee Rwandees). Onderdak 
moeten ze echter zelf zoeken, met het gevolg dat velen onder hen op de 
hoeken van de wegen onder een geïmproviseerd dak slapen.

Landbouw is voor de meeste Rwandezen de enige bron van inkomsten, 
maar door de overbevolking van het platte land vluchten velen weg naar 
de hoofdstad. Eerst gaat de vader werk zoeken, vindt een kamertje voor 
zijn familie en dan volgen vrouw en kinderen. Maar als de vader sterft, 
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komt de vrouw alleen te staan met de kinderen. Met het gevolg dat zij 
slachtoffer wordt van allerlei ontuig die het weinige dat zij bezit nog af-
neemt.

Eén van de grote problemen van de kinderen is dat de meesten niet naar 
school gaan. Op de missie proberen wij enkele lagere schooltjes open te 
houden, maar gezien de mensen geen schoolgeld kunnen betalen en deze 
scholen ook niet gesubsidieerd worden, is het een dagelijks gevecht om 
voldoende geld te hebben om ze open te houden.

Een ander probleem is de aidsepidemie. Vele kinderen worden geboren 
met het HIV-virus of worden besmet op zeer jonge leeftijd. Vijf vrouwelij-
ke religieuzen houden een dispensarium open om de eerste gezondheids-
zorgen toe te dienen en om medicijnen tegen HIV toe te dienen. Alhoewel 
verschillende internationale organisaties helpen voor het financieren van 
de behandeling, blijven toch nog heel wat kosten de verantwoordelijkheid 
van de zusters.

Uiteraard zijn er ook gezonde kinderen waarvan velen ook een gewoon 
familieleven hebben. Ook voor hun toekomst moet gezorgd worden. Zo 
zorgen wij voor vakantiepatronaten en worden verscheidene vormings- en 
ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Jonge seminaristen werken zeer 
intens mee in deze centra. U zult begrijpen dat uw financiële steun zeer 
welkom is om al deze activiteiten te organiseren en ze levend te houden.

Hartelijk dank dus, in mijn naam en in naam van alle die van uw hulp zul-
len genieten. Wij denken aan u als aan onze vrienden, en dragen u en uw 
dierbaren dagelijks mee in onze eucharistievieringen.

Pater Rik.
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8.		Uit	de	oude	doos

Dit jaar was “150 jaar parochie” het thema van onze jaarlijkse tentoonstel-
ling in de kerk. Volgend jaar gaat het er wat volkser aan toe. Dan proberen 
we immers een tentoonstelling over de geschiedenis van Kalfort Kermis in 
elkaar te boksen. 

Hiervoor hebben we zeker nog geen materiaal genoeg. Dus alle foto’s zijn 
welkom. Heb je foto’s van foor en kermisattracties, processie, muziekcon-
certen, vuurwerk, jaarmarkt, braderij, ronde van Kalfort, wielerwed- 
strijden....... van kort en lang geleden? Bezorg ze aan Luc Schokkaert,  
Kalfortdorp 16, 03 889 97 15. Na digitalisering krijgt u ze gegarandeerd 
terug! Hartelijk dank bij voorbaat.

We publiceren alvast een voorproefje. Hieronder een foto van Kalfort Ker-
mis vóór de Tweede Wereldoorlog. Je merkt dat onze lokale middenstand 
toen ook al goede zaken probeerde te doen!
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9.	Doopsel	in	nieuw	kleedje

Vanaf januari 2008 gaat er binnen de vier parochies van het 
samenwerkingsverband Breendonk-Kalfort en Ruisbroek een nieuwe 
regeling van start omtrent het doopsel. Wat houdt deze vernieuwing in 
en waarom maken we deze keuze?

Wat is nieuw?

We organiseren van nu af, voor onze vier parochies samen, maandelijks 
één groepsdoop. Die zal beurtelings in één van onze vier kerken 
doorgaan, steeds op de tweede zondag van de maand, om 14 uur. Bij meer 
dan vijf doopaanvragen richten we die zondag een tweede doopviering 
in, om 15 uur.
Nieuw is ook dat we in voorbereiding op de doopviering een ouderavond 
voorzien. Het hoofddoel van zo’n avond is een catechese over het 
doopsel te houden met alle ouders samen. Die zal begeleid worden door 
de priester die het doopsel zal toedienen en de doopcatechisten van de 
plaats waar het doopsel die maand zal doorgaan. Deze ouderavond zal 
doorgaan op de laatste donderdag van de maand voorafgaand aan de 
maand waarin het doopsel werd aangevraagd. 

Praktisch

Om een doopaanvraag te doen, kunt u zich voortaan rechtstreeks 
wenden tot onze nieuwe medepastoor Koen, die de dooppastoraal zal 
coördineren. Maar u mag zich desgewenst nog steeds richten tot uw 
vertrouwde, plaatselijke verantwoordelijke die dan uw aanvraag naar 
onze medepastoor zal doorsturen. Na uw aanvraag zal één van onze 
plaatselijke doopcatechisten u contacteren om bij u een huisbezoek 
te plannen. Dit is bedoeld als eerste kennismaking. Daarna volgen de 
ouderavond en een paar weken later het doopsel zelf. 
Met Lichtmis worden de ouders die het afgelopen jaar een kindje lieten 
dopen in het bijzonder uitgenodigd om met hun nieuw gedoopte naar de 
Kerk te komen. In die viering krijgen ze ook het aandenken mee naar huis 
dat hun parochie voor hen heeft voorzien.
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Waarom?

We willen een sterkere klemtoon leggen op de catechetische 
voorbereiding van de ouders die we met deze formule in een grotere 
groep willen samenbrengen. En door nauwer samen te werken met 
de doopcatechisten willen we ons voorbereiden op het toenemende 
priestertekort. Hopelijk wordt dit nieuwe signaal als zinvol en haalbaar 
ervaren om ouders vanuit de Kerk bij te staan in de gelovige opvoeding 
van hun kinderen. 

Voor info en doopaanvragen

Medepastoor Koen Verheire
adres (voorlopig): Breendonkdorp 90, 2870 Breendonk
tel. (voorlopig): 03 886 66 87        
e-mail.: koen_verheire@hotmail.com

Samengevat

Doopsels: op elke tweede zondag van de maand, om 14 uur, beurtelings 
in één van de vier kerken
Ouderavonden:  elke laatste donderdag van de voorafgaande maand,  
om 20 uur   
 * in ’t Centrum, J. Hammeneckerstraat, Breendonk
 * in Familieheem, Gasthuisdreef, Ruisbroek
 * in de pastorij van Kalfort, Kalfortdorp  
 * in de pastorij van Ruisbroek, Ruisbroekdorp 

Schema

Zondag 13 januari in de Sint-Leonarduskerk te Breendonk   
--- ouderavond op donderdag  27 december in ’t Centrum 
Zondag 10 februari  in de Sint-Caroluskerk te Ruisbroek   
--- ouderavond op donderdag 31 januari in het Familieheem 
Zondag  9 maart  in de O.L.V. ten Traankerk te Kalfort   
--- ouderavond op donderdag  28 februari in de pastorij te Kalfort
Zondag 13 april  in de Sint-Catharinakerk te Ruisbroek   
--- ouderavond op donderdag 27 maart in de pastorij te Ruisbroek
Zondag 11 mei  in de Sint-Leonarduskerk te Breendonk 
--- ouderavond op donderdag 24 april in ’t Centrum 
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Zondag 8 juni  in de Sint-Caroluskerk te Ruisbroek   
--- ouderavond op donderdag  29 mei in het Familieheem te Ruisbroek
Zondag 13 juli  in de O.L.V. ten Traankerk te Kalfort   
--- ouderavond op donderdag  26 juni in de pastorij te Kalfort
Zondag 10 augustus in de Sint-Catharinakerk te Ruisbroek  
--- ouderavond op donderdag  31 juli in de pastorij te Ruisbroek
Zondag 14 september in de Sint-Leonarduskerk te Breendonk  
--- ouderavond op dond.  28 augustus in ‘t Centrum
Zondag 12 oktober in de Sint-Caroluskerk te Ruisbroek 
--- ouderavond op dond.  25 september in het Familieheem te Ruisbroek
Zondag 9 november in de O.L.V. ten Traankerk te Kalfort   
--- ouderavond op donderdag  30 oktober in de pastorij te Kalfort
Zondag 14 december in de Sint-Catharinakerk te Ruisbroek   
--- ouderavond op donderdag 27 november in de pastorij te Ruisbroek

Koen Verheire
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10.	Familienieuws

Doopsels

14 oktober 2007
 
Lotte Van Roy, geboren te Bornem op 5 juni 2007, dochtertje van Jürgen en 
Ellen Cleymans, Coolhemstraat 29.
Joran Desmet, geboren te Sint-Niklaas op 2 juli 2007, zoontje van Martin 
en Muriël Michel, Winkelveld 3.
Jelte Segers, geboren te Bornem op 23 april 2007, zoontje van Bart en Eli 
Teck, Nijvendries 18 A te Oppuurs.
Amber Leyers, geboren te Bornem op 22 juni 2007, dochtertje van Timmy 
en Sabine Rents, Rijksweg 16 te Puurs.
 
      
11 november 2007 

Gyllian Vandermeirsch, geboren te Bornem op 9 augustus 2007, zoontje 
van Kenny en Valerie Maes, Kalfortdorp 39.
Siebe De Bondt, geboren te Bornem op 8 augustus 2007, zoontje van Tim 
en Evy Herbots, Overheide 54.
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Overlijdens

Adeline De Vleeshouwer, weduwe van Louis Rochtus 
(°Puurs, 12 juni 1913 - + Bornem, 7 december 2007)

Arnold Van Cauwenbergh, weduwnaar van Jacqueline 
Vanderleur, levensgezel van Suzanne Boey
(°Buggenhout, 4 maart 1927 - + Bornem, 23 november 2007)  

Françine Verbeke, weduwe van Alfons Saerens
(°Willebroek, 23 juni 1942 - + Kalfort, 19 november 2007) 

 
      
Elisabeth Maria Tuyteleers, weduwe van Emile Joseph 
Willemsen
(°Kontich, 13 februari 1910 - + Bornem, 1 november 2007) 
 

Huwelijken

Ilse Verelst en Luc Schokkaert op zaterdag 6 oktober. 
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11.	Kalender

KERSTVIERINGEN

Breendonk, Kalfort en de twee parochies van Ruisbroek vormen binnen de 
federatie Puurs een eigen samenwerkingsverband.  Meer en meer pogen 
we met de parochies de krachten te bundelen en tot sterke vormen van 
samenwerking te komen. Dit zal ook gebeuren met de kerstvieringen.
We bieden binnen ons parochieverband vier kerstvieringen aan.

Maandag 24 december (Kerstavond) 
17 u : Kerstavondviering in Kalfort met medewerking van het  
parochiaal zangkoor, een gelegenheidskoortje en samenzang.
23 u : Nachtmis in de Caroluskerk van Ruisbroek met medewerking van 
het zangkoor en de kinderen van de vormselcatechese.

Dinsdag 25 december (Kerstdag)
9.45 u : Kerstviering in Breendonk.  Leerlingen van de basisschool  
Klavertje Vier voeren een kerstspel op, gevolgd door eucharistieviering.
11 u : Kerstviering in de Catharinakerk van Ruisbroek met medewerking 
van het  zangkoor.

Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)
14 u : Kerststallentocht in Breendonk. We verzamelen aan de kerk.  
Wandeltocht van ruim twee uur door Breendonk.  Om 16.30 u  is iedereen 
welkom voor pannenkoeken met koffie in ’t Centrum.
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12.	Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 volledige naam van de herbergier in ‘t Schippershuis
 2 familielid - bijwoord - meisjesnaam
 3 reeks van smeekbeden - Devos Lemmens (afk.)
 4 bijwoord - wordt in onze parochiegemeenschap volledig herzien
 5 lijnvormige
 6 winters vervoermiddel
 7 muzieknoot - dubbele klinker - Spaanse rivier
 8 stierenvechter
 9 gewone
10 nieuwe priester in onze parochiegemeenschap
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Het 65ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2008.  
Artikels zijn welkom tot 1 maart 2008 bij de redactie.

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

Parochie 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 een witte pater in Rwanda
 2 Arabische vorst - Chinese lengtemaat - Oude Verbond (afk.)
 3 meethulpmiddel - Frans lidwoord - oppervlaktemaat
 4 vaarwel - meester (afk.)
 5 edelgas - Amerikaanse staat
 6 achternaam, ooit een beroemde spijtoptant - Spaanse uitroep
 7 Economische Partnerschapsakkoorden (afk.) -  
 European Real Estate Institute (afk.)
 8 voorzetsel - nieuwe Kalfortenaar
 9 feestelijke drank - reservatis reservandis (afk.)
10 crimineel in het Kalfort van rond de eeuwwisseling

Oplossing nr. 63


