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2.

Woord vooraf

Beste lezer
Lange tijd hebben we gedacht dat in Kalfort het dorp gelijk was aan de
parochie. Geleidelijk aan is het besef gegroeid dat ook Kalfort niet ontsnapt aan de sociologische realiteit. Het aantal kerkgangers blijft dalen en
meer en meer mensen bekennen zich niet langer tot het christelijk geloof.
Velen voelen zich dan ook niet meer tot de parochie aangetrokken. Dit is
even wennen... Dit samen met het verminderde priestertekort heeft ertoe geleid dat een parochie maar kan overleven door samenwerking met
andere parochies. Op die manier groeien er nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe kernen van geloof, die veel beter gewapend zijn voor de
uitdagingen van deze eeuw, dan onze steeds kleinere parochies. Pastoor
Guy heeft het hier verderop in dit tijdschriftje uitgebreid over.
Is hiermee ons dorpsleven begraven? Zeker niet. Maar het is wel duidelijk dat ook hier naar nieuwe structuren zal moeten worden gezocht,
en dat we de oude achter ons moeten laten. Open verenigingen met een
flexibel aanbod en met een programma gericht op de problemen en uitdagingen van deze tijd, zullen zeker beter gewapend zijn tegen de moeilijke
situatie van mensen die geen tijd meer hebben en zich dan maar opsluiten
tussen vier muren. We zien hier gelukkig nog vele hoopvolle tekens.
Bepaalde netwerken verdwijnen, maar andere komen in de plaats.
We zullen hier met z’n allen moeten blijven aan werken.
Het nieuwe project Vrededaal, dat bouwt aan een nieuwe dorpsinfrastructuur voor Kalfort, is zo’n wervend project. Natuurlijk is het uiteindelijke
resultaat belangrijk, nl. een moderne infrastructuur waar verenigingen en
Kalfortenaren zullen kunnen thuis komen. Maar ook de weg er naartoe
kan voor ons dorp zeer belangrijk zijn. Want de ruime samenwerking die
in een nieuwe vzw zal worden opgebouwd, zal nieuwe banden creëren en
op één of andere manier de levenskracht van ons dorp illustreren.
In deze geest wenst de redactie u een zalig Pasen!
De redactie
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3.

Woordje van pastoor Guy

Beste lezer
Binnenkort is het Pasen! We zijn er vroeg bij dit jaar. Vroeger kan bijna
niet. De lente is nauwelijks begonnen. Het ontkiemende leven breekt
door.
Zo geloven wij christenen dat door alle verdriet en lijden heen, licht en
leven zal groeien, dat onrecht lang kan duren maar niet het laatste woord
zal hebben.
Langs deze weg wens ik alle lezers een zalig Paasfeest toe, ook in naam
van pastoor Koen, die nu al enkele maanden in ons midden is en stilaan
wat begint thuis te komen in de vier parochies waar wij samen voor
instaan.
Een bijzondere paaswens richt ik aan de zieken, mensen die gebukt gaan
onder een zwaar kruis. De stilte van Goede Vrijdag en paaszaterdag horen
onlosmakelijk bij Pasen. Soms kan geloven gewoon wachten zijn, wachten
op wat licht, een beetje troost, een vonk nieuwe hoop.
Zalig Pasen!
Pastoor Guy
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4.

Bezinning

Gebed om kerkmensen
Wij bidden u, God, om kerkmensen, nu meer dan ooit
om vrouwen en mannen die verschillen overbruggen
en tegenstellingen verzoenen,
die warmte uitstralen, hoop wekken
en uw kerk maken tot een gastvrij huis,
die luisteren en spreken, met aandacht voor
de taal en de gevoeligheden van deze tijd,
die in uw huis de dienst verrichten aan
de tafel van het woord en het brood
die in uw wereld de dienst verrichten van
voetwassing en wonderbare spijziging,
die bestand zijn tegen ontgoochelingen
en sterkte vinden bij elkaar en bij U,
die wakend bij de bron, bij uw woord,
het water drinken, dat hen doet herleven
God, geef herders aan uw kerk,
geduldige vissers, met netten die niet scheuren,
weefsters van het ene naadloze kleed,
behoedsters van al wat bedreigd is,
woordvoerders van uw boodschap,
allen samen uw ene,
veelkleurige en meerstemmige gemeente.
Frans Cromphout
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5.

Samenwerking tussen parochies

Samenwerking tussen parochies, een noodzaak in de toekomst
Meer en meer zullen parochies in de toekomst uitgedaagd worden om
samen te werken. Het bisdom dringt er al meerdere jaren op aan. Met dat
doel werden parochies samengevoegd tot federaties. Sedert 2001 vormen
de verschillende parochies van de fusiegemeente Puurs en Sint Amands
een federatie waarin de samenwerking tussen de parochies gestalte moet
krijgen.
Sedert september vormen we met vier buurparochies Kalfort, Breendonk
en de beide parochies van Ruisbroek een eigen nog meer intens samenwerkingsverband.
Twee grote argumenten stimuleren tot samenwerking :
1. Parochies zijn niet wat ze vroeger waren. Dorp en parochie vallen niet
langer samen. Kalfort is een pluralistisch dorp geworden waar niet
iedereen zich tot de parochie wil bekennen. De actieve kernen in onze
parochies worden kleiner en dus ook meer kwetsbaar.
2. Vervolgens is er het nijpend priestertekort. Binnen enkele jaren zullen
weinig priesters verantwoordelijk zijn voor steeds grotere gebieden.
In Klein Brabant zijn momenteel de twee jongste priesters van het bisdom
werkzaam, maar dit zal niet zo blijven. Dat wordt een gegeven waar we
ons moeten op voorbereiden.
Deze twee argumenten klinken negatief. Ik ben me daar bewust van. Samenwerking groeit meestal uit het aanvoelen van nood. Als er grote luxe
en weelde is, is er geen nood aan samenwerking. Samenwerking tussen
onze vier buurparochies kan ons sterker maken op verschillende vlakken.
We organiseren vanaf september vorig jaar één gemeenschappelijke
doopviering per maand in telkens één van de vier kerken. Ouders uit de
vier parochies die hun kindje wensen te laten dopen, worden uitgenodigd
op een bijeenkomst waar ze elkaar leren kennen, wat catechese ontvangen
over het doopsel en samen de doopviering bereiden.
de kalfortse klok
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Vanaf 2009 zullen de geloofsbelijdenis van de 12-jarigen en het vormsel aparte vieringen zijn met telkens een voorbereidende catechese voor
de kinderen. We hopen te kunnen starten met één gemeenschappelijke
catechistenploeg voor de vier parochies. Samen staan we sterker om een
aanbod uit te werken voor de kinderen en de jongeren.
In Ruisbroek Carolus zijn een paar mensen die het aanbod van Welzijnszorg en Broederlijk Delen ter harte nemen. Wordt de inzet van deze
mensen niet meer beloond als het ook kan renderen in de drie andere
parochies. Er zijn al een paar stapjes gezet. Dit kan zeker nog sterker
worden! In de vier parochies zijn er mensen met feeling voor liturgie,
mensen die talent hebben om mooie vieringen voor te bereiden en ook om
ze voor te gaan. Als we deze mensen weten te verzamelen kunnen ze samen meer kwaliteit en diepgang geven aan onze vieringen.
Wat we samen kunnen doen, doen we beter! Willen we aan onze parochies
toekomst geven, zal een krachtenbundeling echt noodzakelijk worden!
Toch blijft het ook belangrijk als parochiegemeenschap dienstbaar te zijn
aan het samenleven van mensen in onze verschillende dorpen, als ‘gist in
het deeg’ zei Jezus, ‘als een licht op de standaard’.
Pastoor Guy
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6. Kroniek van Kalfort, 1910-1915 (1)
In 1910 stuurde burgemeester Adolf Verbelen een telegram met gelukwensen aan de nieuwe koning Albert I. En een week later werd er een
plechtig Te Deum gezongen, ter gelegenheid van de troonsbestijging.
Verbelen koesterde zich in zijn functie als burgervader. Uiterlijk bleek
er niets aan de hand. Maar dat was maar schijn, want de eenheid onder
de Puurse katholieken was sinds 1907 helemaal verstoord, en de positie
van Verbelen werd zwaar ter discussie gesteld. De uitdager was
Alfons Stas, huidevetter van beroep, de onbetwiste leider van een
tweede katholieke lijst die door het gezagsgetrouwe Nieuwsblad als
“liberaal” werd gedoodverfd. Hovenier Henri Meersmans en landbouwer Jozef Nuten waren de Kalfortenaren op deze lijst. In 1907 lukte
het Stas niet om Verbelen van de troon te stoten. Maar nog vóór de
Eerste Wereldoorlog kreeg het hevige geruzie onder de katholieken een
dramatische wending.
De Katholieke Jonge Wacht Rust en Vreê
De katholieke partij van Puurs was zich na de woelige verkiezingen van
1907 beter beginnen te organiseren. Zo werd er in 1909 een Katholieke
Jonge Wacht met als naam “Rust en Vree” opgericht. Deze “stoottroepen” van de katholieke partij vergaderden om beurten in het lokaal
van de fanfare “De Verenigde Vrienden” (“De Vlaamsche Leeuw”, bij
Pieter Verbeeck, “Peer Kok” in de Schipstraat) en in dat van de Harmonie
van Puurs. De Katholieke Jonge Wacht bezat een muziekkorps, dat uitstappen maakte naar Sauvegarde, Eikse Amer, Kleine Amer, Essendries (“bezoek aan de vrienden van den Dries”), Haagstraat, Puursheide
en Overheide, Blaasveld, Rupelmonde en Oppuurs. Dikwijls waren dit
wijkkermissen zoals die van de Essendries in juni en die van de Kalfortse
baan in juli. Ook nam de wacht deel aan de Puurse en de Kalfortse
processie. “Al de leden der Katholieke Jonge Wacht, zoowel die van de wijken
A en B als die van C en D, worden dringend verzocht in de processie van Calfort
tegenwoordig te zijn, om met de vlag der Wacht ’t H. Sacrament te vergezellen.
Daar er alsdan vele vreemdelingen in Calfort zullen zijn, durven wij hopen dat al
de leden dezen oproep zullen beantwoorden”, schreef het Nieuwsblad in 1910.
In dat geval waren “klakken en instrumenten verplichtend”.
de kalfortse klok
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Jaarlijks werd er voor de gestorven leden een H. Mis opgedragen. Dan
wandelden de leden stoetsgewijs van het lokaal naar de kerk. In 1910
organiseerde de Katholieke Jonge Wacht grote liefdadigheidsconcerten ten
voordele van de weduwen en wezen van de slachtoffers van een scheepsramp in Wintam. En in 1911 organiseerde het een kosteloze cinemavertoning voor al de leden. In 1911 nam de Katholieke Jonge Wacht deel aan de
betoging ter ere van Franz Schollaert. Vanaf 1913 nodigde de vereniging
belangrijke sprekers uit. In november waren dat dr. Alfred Raport, in
december Frans Van Cauwelaert. In 1914 gaf de Katholieke Jonge Wacht
haar jaarlijkse toneelkundige avondfeesten.
Wetgevende en tussentijdse provincieraadsverkiezingen in 1910
1910 was opnieuw een jaar van politieke strijd. Voor de wetgevende
verkiezingen van 22 mei werd er een katholieke meeting georganiseerd,
die plaatsvond in de Vrije Bewaarschool van Kalfort. Het woord werd
er gevoerd door de katholieke kandidaten Albert Lefebvre, Florent Van
Cauwenbergh en Jules Ortegat. Voor de verkiezingen waren er in Puurs
drie kiesbureaus. Het eerste bevond zich in de meisjesschool van Puurs
en werd voorgezeten door Jean Verstraeten. De verkiezingen gingen toen

De Katholieke Jonge Wacht van Puurs was in 1911 aanwezig op de betoging ter ere van
Franz Schollaert in Leuven in 1911. De betogers komen toe aan het station.
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nog door onder het stelsel van het algemeen meervoudig stemrecht. Dit
betekende dat iedereen mocht stemmen, maar al naargelang bezit of bekwaamheid konden kiezers één of meerdere stemmen uitbrengen. In het
eerste bureau waren er 360 kiezers met in totaal 578 stemmen. 213 kiezers
hadden één stem, 76 kiezers twee stemmen en 71 kiezers drie 3 stemmen.
Het tweede kiesbureau bevond zich in de jongensschool van Puurs in de
Palingstraat. Onder voorzitterschap van Basteyns werden daar 358 kiezers
met 618 stemmen verwacht (184 kiezers met 1 stem, 88 kiezers met
2 stemmen, 86 kiezers met 3 stemmen). Tenslotte was er nog een kiesbureau in het schoolgebouw in het Hooiveld in Puurs onder voorzitterschap
van De Keersmaecker. Hier stemden 362 kiezers met in totaal 602 stemmen (201 kiezers met 1 stem, 82 kiezers met 2 stemmen, 79 kiezers met
3 stemmen; 362 kiezers; 602 stemmen). Socialisten en liberalen vormden
één kartel. Maar uiteindelijk leverde dat weinig op. Er was maar één
katholieke lijst ingediend en die won over héél de lijn. In ‘t kanton Puurs
was de uitslag als volgt:
Burelen				
Puurs, St-Amands, Breendonk
Puurs en Weert			
Puurs, Liezele, St-Amands

Kartel		
340		
202
345		

Katholieken
1057		
634		
1055		

Democraten
12
8
15

Het Nieuwsblad schreef: ‘Na een strijd op leven en dood komen de Kartellisten er
dus heel margerkes van af”. In augustus van hetzelfde jaar waren het provincieraadsverkiezingen. Deze werden gehouden omdat Peter Maes uit
Bornem zijn ontslag had gegeven. Emile Van Milders, burgemeester en
brouwer in Liezele, werd als kandidaat uitgeroepen. Er was slechts één
tegenkandidaat: “Een zekeren Louis De K. van Liezele, bijgenaamd ‘den Held’,
welke zich ook als kandidaat stelde, is afgewezen daar zijnen lijst van voorstelling
niet in orde is.”
Katholieke partijorganisatie
Ter gelegenheid van de provincieraadsverkiezingen werden stappen gezet
voor de stichting van een “katholieke kantonale vereniging”. Op 5 juni
1911 werd de “Katholieke Vereeniging van het kanton Puers” opgericht.
Per 50 algemene kiezers kon elke gemeente een afgevaardigde voorstellen.
De katholieke kiezers van Puurs en Kalfort werden op 10 september 1911
in het lokaal van de harmonie van Puurs uitgenodigd om te stemmen voor
13 afgevaardigden van Puurs.
de kalfortse klok
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In de licht van de nakende gemeenteraadsverkiezingen kreeg Adolf
Verbelen nog een steuntje in de rug. Op donderdag 21 september 1911
werd er een betoging georganiseerd ter gelegenheid van zijn benoeming
tot officier in de Kroonorde. Zij werd georganiseerd door de maatschappijen waarvan de burgemeester voorzitter was en alles “gelukte opperbest en
verwierf veel bijval”.
Maar ondertussen zaten ook de politieke tegenstanders niet stil. Mee door
toedoen van pater Hendrik Bloete, die was opgegroeid op het domein
Coolhem van de heer Van De Wiele (aanhanger van Stas), werd de Kalfortse onderpastoor De Beucker, die altijd heel sterk partij had getrokken
voor de katholieken van Verbelen, overgeplaatst naar Schaffen.
De gemeenteraadsverkiezingen van 1911… het Waterloo van Verbelen
De gemeenteraadsverkiezingen van 15 oktober 1911 werden de ultieme
krachtmeting. Er werden andermaal twee katholieke lijsten ingediend.
Kandidaten van lijst 1 waren Emiel Baeckelmans (koster Puurs, Dorp),
Camiel Brusselmans (handelaar, Puurs, Dorp), Pieter Jozef Mertens
(nijveraar, Puurs, Heide), Adolf Jozef Verbelen (burgemeester en notaris,
Puurs, Dorp), Karel Lodewijk Lemmens (landbouwer, Kalfort), Florentinus Marnef (landbouwer, Puurs, Kleine Amer) en Karel Lodewijk Hermans (rentenier, Puurs, Sauvegarde). Op lijst 2 (volgens het Nieuwsblad de
lijst “ondersteund door liberalen en socialisten”) prijkten Jan Frans Kerremans (notaris-klerk, Puurs, Kalfortse baan), Carolus Desiderius Moens
(handelaar, Puers, Dorp), Alfons Stas (huidevetter, Puurs, Dorp), Achiel
Lud. Sebastiaan Weyns (brouwer, Puurs, Dorp) en Henri Meersmans
(hovenier).
In Puurs waren er 837 kiezers, waarvan 421 met één stem, 197 met twee
stemmen, 125 met drie stemmen en 94 met vier stemmen. De burelen
waren als volgt samengesteld: 1ste bureel: Meisjesschool, Dorpstraat.
Voorzitter: Jean Verstraeten; secretaris: Denis De Block. Bijzitters: Car.Fr.
Borghys, Lud. Geniets, Karel Jos. Aussems, Josephus Cortebeeck.
2de bureel: Jongensschool, Palingstraat. Voorzitter: Eugène Basteyns
(Liezele); secretaris: Cyrille Verbruggen (Hingene). Bijzitters: Robert Maes,
Achilles Maes, Emiel Hermans, Gustaaf Peeters.
3de bureel: Schoolgebouw, Hooiveld. Voorzitter: Jules De Keersmaecker
(Liezele); secretaris: Octave Maes. Bijzitters: Jan Petrus Van Huyneghem,
Leopold Tersago, Jos. Vital. Tersago, Frans Van Geel.
12
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De strijd was hard en beide partijen lieten niet na de tegenpartij te belasteren. De volksgezinde krachten in Kalfort en Puurs haalden het nu met
overtuigende cijfers. Kerremans, Moens, Stas, Nuten, Wauters en Meersmans, kandidaten van lijst 2, werden bij volstrekte meerderheid verkozen.
De zittende burgemeester werd niet herkozen.
Lijst 1			
Baeckelmans 693
Brusselmans 694
Mertens 694		
Verbelen 688		
Lemmens 694		
Marnef 692		

Adolf Verbelen.

Lijst 2
Kerremans 722
Moens 734
Stas 729
Weyns 716
Nuten 727
Wauters 719

De lijst van Verbelen werd weggestemd en likte zijn
wonden. Het Nieuwsblad schreef een week later
teleurgesteld: “Eene week is reeds voorbij sedert den
15 October en de gemoederen bedaren, de tijd heelt alle
wonden; veel, oneindig veel is, werd en wordt er overal in
de gemeenten waar strijd was, gepraat, gezaagd en getwist
en ook de lastertongen zijn in hun element, doch verfoeien
we deze laatsten en komen we op den strijd niet terug;
degenen die hunnen plicht niet eerlijk, maar laakbaar
kweten, overlatende zich met hun verleden en hunne voorgaande overtuiging in regel te stellen.”

1912, nog een verkiezingsjaar
In november 1911 werden de nieuwe bestuursleden
van de Katholieke Kantone Vereniging benoemd
en werden de functies verdeeld. Voorzitter werd
hertog d’Ursel, ondervoorzitters graaf de Beughem
en Philemon Cammaert, secretaris Adolf Verbelen
en schatbewaarder Raport. Het bestuur moest zich
onmiddellijk buigen over het aanduiden van een
kandidaat ter vervanging van volksvertegenwoordiger Albert Lefebvre uit Blaasveld, die was overleden.
De vereniging droeg hertog d’Ursel voor als kandidaat, die aanvaardde. De katholieke vereniging van
het arrondissement Mechelen droeg Karel Lefebvre,
Albert Lefebvre.
broer van de overleden volksvertegenwoordiger,
provincieraadslid en burgemeester van Ruisbroek,
de kalfortse klok
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voor als kandidaat. Uit eerbied voor Albert Lefebvre trok hertog d’Ursel
zich daarom terug als kandidaat en werd Karel Lefebvre, naar de verkiezingen gestuurd.
Voor de wetgevende verkiezingen waren de katholieken in het kanton
eensgezind. Op 12 mei schreef het Nieuwsblad: “’t Is een verheugend feit te
kunnen bestatigen hoe talrijk bijgewoond, hoe geestdriftig de vergaderingen zijn
door de katholieken in het kanton Puers gehouden. Overal genieten de katholieke
kandidaten het allerbeste onthaal en worden zij toegejuicht. (…) En de kartelmannen!?! Ja, die zijn ook wakker geworden,… maar moeten hunne ogen nogal
aardig uitwrijven als ze hier ergens aanlanden. Te Liezele zouden ze zondag
meeting houden: 5 toehoorders waarvan 2 kiezers, ’t spel werd opgevouwen; te
Bornem: weinig volk, gedurig onderbreking en tegenspraak, en door de vragen
hun gesteld waren ze spoedig in ’t nauw gezet. De babbelaars klapten hunnen
neus voorbij, en het ronkte hun “leugenaars” in de oren. En ze kraamden op… lijk
stinkers. Lamborelle en Peeters hadden de spraak verloren. Te Mariekerke slechte
vangst: wat kleine garnaal en een enkel baaske kwam er in hun net. De meetingmannen hadden een azijngezicht, en tot overmaat van tegenslag werd er door de
policie proces-verbaal opgesteld ten laste van vier mannen van het escort dat hun
per velo vergezelde: drie hadden geen rem en een geen taksplaat! Goed gelapt!
Te Breendonk, waar de katholieke meeting, voorgezeten door Burgemeester graaf
de Buisseret en de gemeenteraad, 300 toehoorders telde, is aan de kartellisten het
lokaal ontzegd, en lukt het hun er een te vinden, dan zullen ze er toch een graatmager onthaal krijgen. Ze kunnen gerust wegblijven. Besluit: De bevolking van
het kanton is en blijft de katholieke vlag getrouw!... De rood blauwen hun’ haring
braadt hier niet!”
Op 2 juni werden de verkiezingen gehouden. Het kartel van liberalen en
socialisten liep een zware nederlaag op. De katholieke haalden in het volledige kanton 3310 stemmen, het kartel 928 en een lijst van afgescheiden
liberalen 17. In alle gemeenten van het kanton was het feest. Het kanon
bulderde en er werd volop gevlagd. We laten graag het triomferende
Nieuwsblad aan het woord: “De wetgevende kiezing van verleden Zondag is een
schitterende zegepraal der katholieken, het Waterloo van de Cartellisten. Het is
een triomf zoals onze partij er sedert 1884 geen meer beleefde: de behaalde overwinning is groter, schittender en heerlijker dan iemand dierf verwachten. Zij zal
in de geschiedenis van ons Vaderland met gouden letteren geboekt blijven. Het
Cartel, dat ons ging verpletteren, ligt stuiptrekkend in het slijk en vooral de
liberale partij is verslagen, neergesmakt. Overal heeft zij neerlagen en behaalde
geen enkele overwinning. De vrijheidslievende geest der Belgen, hun diepe
14
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godsdienstzin, hunne verknochtheid aan de groote grondbeginselen van godsdienst, familie, eigendom en vaderland, heeft nogmaals gezegepraald, en de partij
van rust en vrede, van voorspoed en vooruitgang, die reeds 28 jaren het land met
zulk wijs beleid en goeden uitslag bestiert, voor goed aan het bewind bevestigd.
(…) En nu, onze hartelijke dank aan al de vreedzame en weldenkende kiezers die
voor de katholieke lijsten gestemd hebben; dank aan al de kieswerken, die zich noch
tijd noch moeite spaarden. De zege is aan ons, de toekomst behoort aan de katholieke partij. Leve het katholiek ministerie! Hoezee!”
1912… exit Verbelen
Waarschijnlijk was aftredend burgemeester Verbelen uit op revanche na
de smadelijke nederlaag in de gemeenteraadsverkiezingen. De Katholieke
Kantonnale Vereniging duidde hem op 19 mei met volstrekte meerderheid
aan als kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. Samen met hem
kwamen Philemon Cammaert, brouwer uit Bornem, en Willem Roelants,
een Hingense handelaar, op de lijst. Een week later bleek echter dat er
nog een andere onvolledige katholieke lijst was ingediend. Hierop prijkte
naast de Liezelse brouwer Eugène Van Milders, die net als kandidaat van
de katholieken was afgewezen, ook dokter August Peeters. De katho-

Inhaling van de nieuwe burgemeester Stas in 1912.
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lieken waren erg verdeeld. Op de verkiezing van 9 juni bleek dat enkel
Van Milders de volstrekte meerderheid behaalde en dus was verkozen.
Een tweede stemming was noodzakelijk. Hierin beet Adolf Verbelen
definitief in het zand. Na het tellen van de stemmen bleken Philemon
Cammaert en August Peeters te zijn gekozen als provincieraadslid.
Er werd dat jaar nog meer zout in de wonde gestrooid. In oktober 1912
werd bekend gemaakt dat Alfons Stas tot burgemeester was benoemd.
De gemeenteraad riep een vergadering bij elkaar van alle verenigingen om
de inhaling te organiseren. Deze vond uiteindelijk plaats op 17 november.
Er was in Puurs een tijdperk definitief afgesloten. Sinds 1873 had de
familie Verbelen de gemeentepolitiek gedomineerd, eerst met Jan Baptist Verbelen, daarna met zijn zoon Adolf. De Puursenaars kozen nu
duidelijk voor een nieuwe wind. Aan dit avontuur, dat na zoveel strijd
was begonnen, zou abrupt een einde komen met de Eerste Wereldoorlog.

Links: Het Nieuwsblad kondigt de inhuldiging van Stas aan; rechts: de Katholieke Jonge
Wacht was één van de grote opponenten van Stas en vurig verdediger van Adolf Verbelen.
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7.  Zestien schatten van kerken
In 2008 neemt Toerisme Klein-Brabant een interessant initiatief in het
kader van “Toerist in eigen streek”. In zestien kerken kan u een kijkje
gaan nemen en wordt u gegidst. Kalfort is erbij.
Kerken behoren tot de best bewaarde gebouwen uit ons rijk verleden, ook
in Klein-Brabant. Sommige spreken aan door hun architectuur. Sommige
tonen fier hun kunstschatten. Anderen herbergen ze in kluizen. Want jammer genoeg worden kerken vaak geplaagd door vandalisme of diefstal.
Tijdens de zomermaanden zullen 16 kerken uit Klein-Brabant opengesteld
worden om zich onbevangen te tonen aan elke nieuwsgierige toerist of
vrome ziel. Her en der zullen rondleidingen gegeven worden. Kerken
hebben vaak een eeuwenoud verhaal en een rijk patrimonium. We laten u
ermee kennis maken.
Maar wij hopen vooral dat u op deze plaatsen een onvermoed stiltegebied
mag ontdekken dat al even kostbaar is als ons poëtische Scheldeland.
Volgende kerken zijn in het programma opgenomen
1 juni
Sint-Joannes en Amandus in Oppuurs (°1803)
Kerk open van 14.00 u. tot 17.00 u. en rondleiding om 15.00 u.
8 juni
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart in Kalfort (°1979)
Sint-Catharinakerk in Ruisbroek
Kerken open van 14.00 u. tot 16.00 u. en rondleiding om 15.00 u.
15 juni
Sint-Stefaankerk in Lippelo (°2de helft 17de eeuw)
Kerk open van 14.00 u. tot 17.00 u. en rondleiding om 15.00 u.
20 juli
Sint-Leonarduskerk in Breendonk (°1923)
Kerk open van 14.00 u. tot 17.00 u. en rondleiding om 15.00 u.
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27 juli
Sint-Bernardusabdij in Bornem (°1603).
Rondleiding om 14.00 u.
17 augustus
Sint-Stefanuskerk in Hingene (°12de eeuw - 16de eeuw)
Sint-Margarethakerk in Wintam (°1828)
Sint-Lambertuskerk in Eikevliet (°16de eeuw)
Kerken open van 14.00 u. tot 17.00 u. Rondleiding om 15.00 u.
24 augustus
Sint-Amanduskerk in Sint-Amands (°17de eeuw)
Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegariuskerk in Bornem (°12de eeuw)
Sint-Stefanuskerk in Hingene (°12de eeuw - 16de eeuw)
Sint-Vincentius a Paulokerk in Branst (°1900)
Onze-Lieve-Vrouwkerk in Mariekerke (°1924)
Sint-Annakerk in Weert (°1859)
Sint-Margarethakerk in Wintam (°1828)
Sint-Lambertuskerk in Eikevliet (°16de eeuw)
Kerken open van 14.00 u. tot 17.00 u. Rondleiding om 15.00 u.
31 augustus
Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegariuskerk in Bornem (°12de eeuw)
Sint-Vincentius a Paulokerk in Branst (°1900)
Onze-Lieve-Vrouwkerk in Mariekerke (°1924)
Sint-Annakerk in Weert (°1859)
Kerken open van 14.00 u. tot 17.00 u. Rondleiding om 15.00 u.
14 september
Sint-Pieterskerk in Puurs (°16de eeuw)
Kerk open van 14.00 u. tot 17.00 u. Rondleiding om 15.00 u.
5 oktober
Sint-Jozefkerk in Liezele (°1923)
Kerk open van 14.00 u. tot 17.00 u. Rondleiding om 15.00 u.

Voor deze rondleidingen is reservatie verplicht.
Infokantoor ‘t Landhuis op telnr. 03 899 28 68.
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Dankzij Toerisme Klein-Brabant kan je onze kerken eens van een andere kant bekijken en kan je informatie krijgen over geschiedenis en architec-tuur van deze liturgische gebouwen. Inderdaad liturgisch... want
daar zijn ze voor gebouwd, als plaatsen waar we als gelovige mensen
samenkomen. We publiceren daarom graag ook de lijst van de diverse
eucharistievieringen in het decanaat Klein-Brabant.
Weekendvieringen decanaat Klein Brabant
Federatie Bornem
Bornem, OLV en Leodegarius			
Sint-Bernardus				
Branst, Sint-Vincentius			
Mariekerke, Onze-Lieve-Vrouw		
Hingene, Sint-Stefaan				
Wintam, Sint-Margaretha			
Eikevliet, Sint-Lambertus			
Weert, Sint-Anna				
Bornem, St-Bernardus abdij			
						
						
Federatie Puurs
Puurs, Sint-Pieter				
Kalfort, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
Liezele, Sint-Jozef				
Breendonk, Sint-Leonardus			
Ruisbroek, Sint-Catharina			
Ruisbroek, Sint-Carolus			
Sint-Amands, Sint-Amandus			
Oppuurs, Sint-Jan				
Lippelo, Sint-Stefaan				
Federatie Willebroek
Willebroek, Sint-Niklaas			
Willebroek, Heilige Familie			
Willebroek, Heilig Kruis			
Klein-Willebroek, Onze-Lieve-Vrouw
Tisselt, Sint-Jan de Doper			
Blaasveld, Sint-Amandus			
Heindonk, Sint-Jan Baptist			
de kalfortse klok

za. 19 u., zo. 11 u.
za. 18 u.
za. 18 u.
zo. 11 u.
zo. 9.30 u.
za. 19 u.
zo. 9.30 u.
zo. 9.30 u.
za. 20.30 u., zo. 8.30 en 18 u.
weekvieringen: ma., di., wo.,
vr. 8 u., do. 19 u.
zo. 11 u.
za. 17 u.
zo. 9.30 u.
zo. 9.45 u.
zo. 11 u.
za. 18.30 u.
za. 17.30 u., zo. 11 u.
za. 18 u.
za. 19 u.
zo. 11 u.
zo. 11 u.
zo. 10 u.
zo. 10 u.
za. 18 u., zo. 10 u.
zo. 11 u.
zo. 10 u.
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8.  Uit de oude doos
“Gedurende de begankenis is het te Calfort kermis en foore: daar worden bijzonderlijk op verhandeld: godsdienstige voorwerpen, allerhande landbouwgerief
en kleedingstukken”. Deze tekst uit lang vervlogen tijden vormt de kern van
de tentoonstelling van dit jaar, nl. kermis en foor. Voor deze tentoonstelling doen we graag een oproep. Heb je foto’s van foor en kermisattracties,
processie, muziekconcerten, vuurwerk, jaarmarkt, braderij, ronde van
Kalfort, wielerwedstrijden....... 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!

Demonstraties van
ruiterclub Hippique op de
jaarmarkt in Kalfort.
Albert De Cré
overhandigt een ereteken
aan twee ruitertjes.
Marcel Servaes kijkt
goedkeurend toe.
Ruiterinstructuur Evrard
Pauwels te paard.
20
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9. Maria-ommegang 2008
De eerste vergaderingen over de Maria-ommegang van 2008, de 21ste
editie reeds, zijn voorbij. Meteen weten we hoe we deze editie zien.
En als alles lukt, wat de werkgroep heeft uitgewerkt, dan wordt het
weer een fijne editie. Een overzicht...
Aan de groepen rond de kruistochten gaan we verder werken.
We restylen onze ridders en verlevendigen het tafereel. Mochten we dit
jaar een ossenkar vinden, dan wordt dit een nieuw opvallend element.
Ook de groep rond onze zusters-augustinessen is aan vernieuwing toe.
Het tafereel wordt anders uitgewerkt. U ziet de zusters wanneer ze in
1552 toekomen in Kalfort, na een lange reis, gepakt en gezakt en klaar om
hun verplichte koordienst te houden.
Voor onze kermisgroep met acrobaten en zangers zoeken we nog een
leuke straatattractie.
Voor de groep rond de vondst van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
zoeken we een nieuw blokfluitensemble.
Lucas Deys en Catharina Fadinot zullen dit jaar vergezeld zijn van
bedienden met windhonden.
De Franse soldaten worden begeleid door een picollospeelster.
De groep van de kerkwijding is terug, maar de wagen van vorig jaar rond
de bouw van de nieuwe kerk blijft ook bestaan.
De groep “Hulde aan de asperge” wordt herzien.
Er wordt een belangrijk luik gewijd aan de kermis en foor in Kalfort:
kermisgangers en foorkramers zullen van de partij zijn in een levendig
tafereel.
U merkt het. Er is weer heel wat om naar uit te kijken. Mocht je
suggesties hebben of ons kunnen helpen met een van bovenstaande
zaken, vanzelfsprekend heel graag. Ook zijn we nog steeds op zoek
naar enthousiaste en gemotiveerde mensen om een taak op te nemen in
het ommegangcomité.
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10. Familienieuws
Doopsels
13 januari 2008
Lennert Vander Cruyssen, zoon van Dirk en Anja De Smedt,
Louis Nutenstraat 9.
10 februari 2008
Femke Brys, dochtertje van David en Ilse Spiessens,
Coolhemstraat 51.

22
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Overlijdens
Frans Hofmans, echtgenoot van Juliette Claes
(° Mechelen, 5 juni 1929 - + Bornem, 26 februari 2008)
Wendy Moeyersons
(° Dendermonde, 2 maart 1982 - + Kalfort, 14 februari 2008)

Gustaaf Fabri, echtgenoot van Josephine Verheyden
(° Antwerpen, 1 mei 1934 - + Bornem, 14 februari 2008)
Jan Frans Dekeersmaeker, weduwnaar van Maria Burm,
echtgenoot van Marie-Louise Buytaert
(° Puurs, 13 maart 1924 - + Kalfort, 6 februari 2008)

Maria Marnef
(° Puurs, 15 april 1913 - + Puurs, 21 januari 2008)

Rina Collier, weduwe van Alfons Muys
(° Sint-Amands, 22 november 1927 - + Willebroek,
16 januari 2008)
Jan Verheyden, weduwnaar van Georgette Van De Velde,
levensgezel van Rosa Raes
(° Puurs, 29 januari 1929 - + Breendonk, 31 december 2007)

Frans De Bondt, echtgenoot van Bernadette Van Dyck
(° Puurs, 30 januari 1937 - + Bonheiden, 18 december 2007)
de kalfortse klok
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Frans Hofmans, 1929-2008
Op 26 februari 2008 overleed in Bornem
Frans Hofmans. Frans volgde in 1983 Hendrik Vermeeren op als koster-organist in
Kalfort. Op Frans konden we rekenen. Hij
was ongelooflijk trouw aan de hem toevertrouwde taak. Elke week was hij er op de
repetities van het zangkoor. Elke week was
hij aanwezig om alles klaar te maken voor
de liturgische vieringen. Elke dag opende
en sloot hij de kerk. Daarnaast kon je hem
aanspreken voor alle mogelijke klussen in en
rond de kerk. Hij schilderde regelmatig de
bruggen van de rozenkransweg. Hij was jarenlang paraat om de helpen bij
het opstellen van de tentoonstelling. Hij was ook een trouw muzikant bij
de Harmonie Concordia, later bij de Harmonie Concordiavrienden. Maar
hij was nog trouwer aan zijn vrouw en gezin. Zij konden op hem rekenen.
De laatste jaren heeft Frans veel moeten afgeven. Zijn vrouw werd na een
ongeval zwaar hulpbehoevend en moest blijvend buitenshuis worden
verzorgd. Hij moest zijn muziekinstrument aan de kant laten. In 2006 gaf
hij zijn ontslag als koster-organist.
In 2007 ontving hij omwille van zijn verdiensten voor onze parochie het
Gouden Sint-Romboutskruis uit handen van kardinaal Danneels.
Onze christelijke deelneming aan de familie Hofmans.
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11. Kalender
Zaterdag 15 maart
Dinsdag 18 maart
Woensdag 19 maart
Donderdag 20 maart
			
Vrijdag 21 maart
			
			
			
Zaterdag 22 maart
			
Zondag 23 maart
Maandag 24 maart
			

17.00 u.: Palmviering met Palmwijding
19.00 u.: Biechtviering in Breendonk
19.00 u.: Biechtviering in Ruisbroek Carolus
20.00 u.: Witte Donderdagviering in Kalfort i.s.m.
de vier parochies van ons parochieverband
15.00 u: Kruisweg aan de Lourdesgrot
Ruisbroek Carolus
20.00 u : Avonddienst Goede Vrijdag
Ruisbroek Catharina
20.00 u.: Paaswake in Breendonk met en voor de
vier parochies van ons parochieverband
PASEN: 11.00 u.: Eucharistieviering
PAASMAANDAG: 10.00 u.: Eucharistieviering in
de weekkapel

Zaterdag 12 april
Zondag 20 april
		
Woensdag 30 april

17.00 u : Vormselviering
9.30 u : Eerste Communieviering (eerste groep)
11.00 u : Eerste Communieviering (tweede groep)
17.00 u : Eucharistieviering van Hemelvaartdag

Zaterdag 10 mei

17.00 u : Pinksterviering

Donderdag 19 juni
Zaterdag 21 juni

19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
11.00 u.-12.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang

Vrijdag 15 augustus

11.00 u.: Eucharistieviering kapel Lichterstraat

Zondag 24 augustus 11.00 u.: 21° Maria-ommegang
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12. Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26

motto van de Katholieke Jonge Wacht van Puurs in 1909
bid! - hark
nieuwe Kalfortenaar
hoort bij Pasen - Lord’s Resistance Army (afk.)
restant van het oude Kalfortse klooster
mogelijkheid die je niet laat liggen
belasting die men moest betalen om kiesrecht te bezitten International Standard Organisation (afk.)
persoonlijke voornaamwoord
hoort bij een kruitvat
vergezellen dit jaar Lucas Deys in de ommegang
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Vertikaal (van boven naar onder)
1
wentelt - billiard congress of America (afk.)
2
archaïsche vorm van een tijdmaat - Frans zicht - muzieknoot
3
zuivering
4
heel weinig - en dergelijke (afk.)
5
roem - Belgische popgroep
6
op geen enkele plaats - gemeente
7
heel dik - Denemarken - hemellichaam
8
rooms-katholiek - vlammend
9
was onze koster van 1983 tot 2006 - voorzetsel
10
landbouwwerktuig - zoals

Oplossing nr. 64

Het 66ste Kalfortse Klokske verschijnt in juni 2008.
Artikels zijn welkom tot 1 juni 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 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.
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