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2.  Woord vooraf

Beste lezer

Als dit nummer van De Kalfortse Klok in de bus duikelt, is de vakantie al 
begonnen. Onze kinderen genieten weer van twee maanden ontspanning. 
Ook voor de anderen zit er vakantie in: enkele weken er tussenuit in bin-
nen- of buitenland of gewoon gezellig thuis zijn.

Vakantie hebben we nodig, en niet alleen voor onszelf. Vakantie biedt mo-
gelijkheden om eens intensief met ons gezin samen te zijn, familiebanden 
opnieuw aan te halen, buren te bezoeken...We plooien dan enkele weken 
terug op onze directe omgeving. En dat geeft zuurstof, die we absoluut 
nodig hebben om er daarna opnieuw voor te kunnen gaan.

Onze Kalfortse vakantie is echter nog meer! Op het einde vinden immers 
ook de kermis en de ommegang plaats. En deze evenementen geven ons 
de gelegenheid ook de contacten in onze gemeenschap aan te halen en te 
verdiepen. Samen werken, samen bezinnen, samen feesten... rond die drie 
elementen draait het allemaal in augustus. 

Om die reden zal een Kalfortse vakantie toch altijd een beetje speciaal zijn: 
er is de relatieve rust van juli en de drukte van augustus. En in september 
zijn onze batterijen opgeladen met energie voor een nieuw schooljaar, een 
nieuw jaar op het werk, een volgend werkjaar voor onze verenigingen en 
onze Kalfortse leefgemeenschap.

We wensen u in die zin een fijne vakantie en kermisweek toe!

De redactie
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3.  Woordje van pastoor Koen

Beste mensen,

Welgeteld zes maand ben ik onder jullie als priester en medepastoor. 
Ik moet er zowaar met momenten van bekomen, in de positieve zin wel 
te verstaan. Zo heb ik dit jaar de Paastijd anders beleefd dan de afgelopen 
jaren. En niet enkel omdat ik nu in een andere rol sta.

Na de ettelijke kerkelijke hoogfeesten tracht ik weer even op adem te 
komen. Want het betekent toch heel wat, als je na afloop alles nog eens 
overschouwt: Pasen, de zeven Paaszondagen met daarbij Hemelvaart en 
tenslotte Pinksteren. En als ‘uitlopers’ van die vreugdevolle vijftigdaagse 
retraite daarbovenop nog Triniteitszondag en Sacramentsdag. Een 
feestrijke periode waarin opnieuw tot me doordringt dat we voor de 
eeuwigheid en de heiligheid zijn geboren. 

Al vieren we in elke eucharistie ons geloof in de verrijzenis, tijdens de 
Paastijd klinkt het indringender. Want het levenseinde van Jezus dat we 
van heel nabij in de Goede Week herdenken, zindert dan nog na. Dat net 
deze merkwaardige dood zijn verlengde krijgt in een verheerlijkt, hemels 
verder leven: een eeuwige vrede en gelukzaligheid… Wat staat ons nog te 
wachten…?!  
De gedachte alleen al dat ik een volgeling ben van een gekruisigde, blijf 
ik ontzettend bevreemdend vinden. Beseffend dat ikzelf nog maar weinig 
vrijwillig heb geleden omwille van mijn geloof in Jezus Christus.  
Maar Jezus heeft het met de dood bekocht… 

Dat de goddelijke liefde van waaruit Hij leefde Hem zijn leven heeft 
gekost en voor al wie na Hem kwam het vooruitzicht en de toegang tot de 
hemel opende, blijft me verbijsteren. En toch is dit het uitgangspunt van 
mijn leven als christen. Sterker nog, dit neem ik voor waar aan: dit is dé 
hoop die mij doet leven! Ik word er telkens weer stil van wanneer ik dit 
mysterie van ons geloof belijd, als we samen eucharistie vieren. Namelijk, 
dat ik uitgerekend Jezus’ dood dien te verkondigen en van zijn Verrijzenis 
mag getuigen in afwachting Hem eens te mogen ontmoeten in mijn eigen 
sterven. 
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De apostel Paulus vat dit grootse geheim van onze verlossing kernachtig 
samen door te zeggen dat Jezus ons allen zodoende heeft ‘vrijgekocht’ uit 
elke mogelijke zonde. Jezus is onze losprijs: Hij koopt ons vrij opdat wij 
voorgoed als vrije mensen voor God en voor elkaar zouden leven. 
En sinds die dag dat Jezus zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten 
is voor alle zoekers de weg naar de Vader geopend en begaanbaar, zo 
staat het in een van onze tafelgebeden. Grandioos!

Mag ik u iets van die heerlijke vreugde en dat intens verlangen van ons 
christelijk geloof toewensen? Voor één van de lange zomeravonden 
misschien waarop u even alleen of in gezelschap van iemand die u 
dierbaar is in de tuin kunt nagenieten van een warme zomerdag? 
Een gelukzalige vakantie!   

Medepastoor Koen
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4.  Eerste communie

Op zondag 20 april was het Eerste Communie in Kalfort, een editie in 
twee delen! Eerst kwamen de 27 eerste-communicanten van de Gemeen-
telijke Lagere School aan de beurt. Vervolgens stonden 18 eerste-com-
municantjes van de basisschool ‘t Kasteeltje voor de eerste keer voor het 
altaar. Het waren twee druk bijgewoonde en warme vieringen, die onze 
kinderen zeker niet zullen vergeten!

Gemeentelijke Lagere School

Brems Kobe     Kalfort
Burms Tilbo      Kalfort
Cleirbout Pieter    Liezele
De Cré Owen     Kalfort
De Ron Bram      Kalfort
De Smedt Tibo     Breendonk
De Wachter Cara     Puurs
De Wachter Caro     Puurs
Dielkens Lyzanne    Kalfort
Fostier Daan      Kalfort
Havugimana Hirwa    Kalfort
Hellemans Hanne    Ruisbroek
Huyssens Lindsey   Kalfort
Janssens Tijn      Kalfort
Kerremans Nicola    Puurs
Leyman Ronald    Puurs
May Liesbeth      Kalfort
Peleman Emma    Kalfort
Pauwels Caro      Oppuurs 
Servaes Dries      Kalfort
Speleman Faith     Kalfort
Szapinszky Yano     Kalfort
Van Assche Jarne    Kalfort 
Van Assche Jelske     Kalfort
Van Steenwinkel Rune   Kalfort
Verhoeyen Myrthe    Puurs
Vingerhoets Karen   Liezele
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Basisschool ‘t Kasteeltje

Bal Ziggy    Ruisbroek
Callier Sabina     Puurs
Claessens Ike      Breendonk
De Boeck Cedric     Oppuurs
De Leeuw Tamira     Puurs
De Wachter Julie    Puurs
Heymans Silke    Breendonk
Muylaert Elena    Liezele
Smet Deborah     Puurs
Thielens Julie    Puurs
Van den Broecke Anthony   Liezele
Varova Katarina     Puurs
Vargova Marketa     Puurs
Verbeke Thibault    Puurs
Verstraeten Ronan   Sint-Amands
Vissers Eric      Ruisbroek
Willemsen Laura    Kalfort
Willockx Dylan     Breendonk



de kalfortse klok 9

Op 12 en 13 april ontvingen 38 jongens en meisjes het vormsel en 
dankten zij iedereen die hen bijstond in de weg naar volwassenheid.  
Ze maakten er met de catechisten fijne vieringen van.

Bogaerts Stijn     Puurs
Caluwé Julie      Kalfort
Cant Ferre     Ruisbroek
Celis Fréderique   Puurs 
Cloostermans Kylie    Puurs
Conings Paulien     Kalfort
Cools Arno     Puurs
Cuykens Sebastian     Ruisbroek
De Geest Filip    Kalfort
De Herdt Lode     Boom 
De Leenheer Gianni    Puurs
De Raeymaecker Karen    Kalfort 
Dewachter Thymen     Ruisbroek
D’Hondt Tim       Oppuurs

5.  Vormsel
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Duthoo Jens     Kalfort 
Eckert Thomas     Puurs
Herremans Glen     Kalfort 
Huysmans Stefanie    Kalfort
Janssens Joppe     Kalfort
Maes Wendy    Kalfort
Moons Jef      Kalfort
Pauwels Laurien    Puurs
Pauwels Yoni     Puurs
Peersmans Marieke     Kalfort
Peters Nele      Breendonk
Polfliet Evy     Kalfort
Rodriguez Tom     Ruisbroek
Rypens Brayony    Liezele
Van Assche Liam     Kalfort
Van de Eede Frederik     Kalfort
Van de Moortel Anko    Ruisbroek 
Van de Weyenberg Nele    Puurs 
Van Ingelgem Inias     Kalfort 
Van Praet Arno    Breendonk
Van Roeyen Thomas     Puurs
Vermeiren Bert    Puurs 
Vermeiren Bieke    Puurs 
Winckelmans Nikki     Kalfort
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De jaren vóór de Eerste Wereldoorlog werd er naar hartelust verder 
gefeest en gekermist.  Het volksvermaak op het platteland was al jaren 
onveranderd gebleven.  Tientallen herbergen zorgden ervoor dat de  
dorpelingen elkaar tussen pot en pint konden ontmoeten, nieuwtjes 
uitwisselen en een kaartje leggen.  De dorpskermissen bleven  
belangrijke evenementen, waarop even de werkelijkheid van elke dag 
kon worden ontvlucht.  Er werd daar duchtig gefeest en de gemoederen 
raakten soms ook al eens verhit...

Herbergen

Overal waren er herbergen.  In de dorpen kon men soms bijna huis aan 
huis een herberg bezoeken.  In 1910 maakte het Nieuwsblad van het kanton 
Puurs een berekening en kwam tot onthutsende vaststellingen: “Wat zijn er 
tegenwoordig toch herbergen!”, dat hoorden we reeds zo dikwijls zeggen, dat we 
wel eens wilden weten hoeveel er zo al in iedere gemeente van ons kanton bestaan, 
en waarlijk ‘t is nog al grof. Voor de totale bevolking van 27545 inwoners, zijn er 
in het kanton 1189 herbergen, waaronder 65 waar ook sterke drank mag  
geschonken worden.  Gemiddeld is er dus één herberg voor alle 23 inwoners, 
mannen, vrouwen en kinderen bijeengerekend.  Daar er hoogstens gerekend alle 
5 inwoners maar één is, die ter herberg gaat, moeten onze bazen dus niet raar 
opkijken, dat ze in hun staminé somwijlen uren alleen zitten!”
Verdeeld over de gemeenten van het kanton gaf dat het volgende beeld: 

Gemeente Bevolking Bier Bier  Totaal aantal inwoners 
     + sterke drank  per herberg
Bornem 6845  270 12  282 24,2
Breendonk 2436  75 5  80 30,4
Hingene 4645  168 16  184 26,1
Liezele  1157  56 3  59 19,6
Lippelo 698  24 0  24 29,0
Mariekerke 1667  67 1  68 24,5
Oppuurs 1119  41 3  44 25,4
Puurs  4677  228 15  243 19,2
Sint-Amands 3434  155 9  161 27,7
Weert  867  40 1  41 21,0

6.  Kroniek van Kalfort, 1910-1915 (2)
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De herbergen waren trekpleisters voor gezellig volksvermaak.  Volks-
sporten, kaarten en een spaarkas hoorden tot het pakket.  Zo lezen we 
dat in 1914 een soloslim werd gespeeld in de herberg van Van Overloop 
(de Pegger) in de Schipstraat, door Joannes Kerremans (de Fache), toen 
hij “wiesde” met David van Mie Boon, Tistje Peerdsmans en Fons Roose-
mont.  In 1910 werd er bij Desiré Van Segbroeck een weddingschap afge-
sloten voor 25 frank tussen Joannes Cools van Kalfort en Frederik Van den 
Bossche van Hingene.  “Cools beweerde van 100 struiken patatten 400 kilos te 
wegen.  Van den Bossche betwistte zulks en van daar de wedding. Maandag  
gingen zij uitsteken in het bijzijn van vier getuigen: D. Van Segbroeck, H. Van 
Segbroeck, L. Scheltens en C. Verhoeven. Maar volk dat er bij kwam! Van alle 
kanten kwamen nieuwsgierigen toegelopen.  Wie zou de wedding winnen? ’t Zou 
er op aankomen, want de opbrengst was inderdaad zeer groot. Met spijt moest 
Cools bekennen dat de 100 struiken maar 391 kilos geleverd hadden.”

Muziek

Elk jaar organiseerde de fanfaremaatschappij “De Vereenigde Vrienden” 
van Kalfort een concert in hun lokaal “De Vlaamsche Leeuw” bij Petrus 
Verbeeck.  In 1913 stonden de volgende stukken op het programma:
1° 120 passen per minuut, openingsmarche (Cam. Robert)
2° Rondeau voor bugel (Art. Muldermans)
3° In ’t avondlicht, fantaisie (J.B. Minne)
4° Elégance, schottisch gavotte (Em. Houberechts)
5° Onder ons, valse (Jos. Verhoeven)
1° La Bateleuse, marche de concert (J. Martin)
2° La Sirène, ouverture (J. De Weyngaert)
3° Charmante, valse de concert (Arm. De Vroey)
4° L’Echo des Bois, fantaisie (J. Martin)
5° Le jeune fréquenteur (H. Leemans).

Kermissen

De kermissen bleven grote trekpleisters.  Het gemeentebestuur legde 
vanaf 1913 een “taks op de openbare vermakelijkheden” op en pikte zo 
een graantje mee van al het geld dat met de kermissen te rapen viel.  
In de jaren kort vóór de Eerste Wereldoorlog was het in de buurt vijf keer 
kermis!
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In mei werd jaarlijks Coolhem-kermis georganiseerd, ook wel Bierholker-
mis genoemd, naar de naam van het café op de hoek van Vijverstraat/
Coolhemstraat.  In juni 1913 was er voor de eerste keer sprake van een  
wijkkermis op ’t Hoekske.  In juli was de Calfortsche baan, “den Boule-
vard” (de huidige Guido Gezellelaan), in feest.  In 1911 werd daar voor 
de eerste keer een kermis gehouden.  “De herbergiers verwachten er zondag 
en maandag veel volk. ’t Is er een echte bierkarprocessie geweest, en ’t ware toch 
zonde de bazen met dat lekker gerstenat te laten…. zitten.”  Ook in 1912, 1913 
en 1914 werd het evenement georganiseerd. In november was het de beurt 
aan de Kleine Amer.  In 1911 en volgende jaren werd daar ook gekermist 
“Sinte-Boey verwacht veel volk”, schreef het Nieuwsblad.

Maar natuurlijk was vooral Kalfort kermis in augustus dé grote kermis 
van het jaar.  In 1910 lezen we: “De ‘goede week’ is voor de Calfortsche hande-
laars weer daar, want heden Zondag begint de vermaarde begankenis en kermis; 
waar volk komt is nering, en vermits jaar voor jaar de toeloop tot O.L.V. Vrouw 
ten Traan nog aangroeit, zal hunnen ‘oogst’ goed zijn. We jonnen het hun! En 
mocht het weer van Jezuskes beste zijn!”  Uiteindelijk loste de kermis van 1910 
alle verwachtingen ruimschoots in. In het station van Puurs noteerde men 
13162 mensen die afstapten om de kermis te bezoeken. 
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“De toeloop tot O.L.Vrouw ten Traan overtreft dit jaar aller verwachting.  
’t Is reeds kolossaal geweest, vooral zondag. ’t Puike weer heeft hierbij geholpen, 
doch men mag er een zeker bewijs in zien dat de godsvrucht en het betrouwen in 
het miraculeuze beeld van de Moeder Gods, dat te Calfort berust, steeds 
aangroeien en zich uitbreiden.”

In 1910 gebeurde op de kermis een merkwaardig ongeluk.  Melchior Van 
Praet, gast van de brouwerij Weyns van Puurs, had in Kalfort bier op 
flessen geleverd en keerde rond half twaalf met zijn kar met leeggoed  
huiswaarts.  “Het paard was haastig om thuis te zijn en in het over de brug  
rijden raakte een der wielen van de kar een arduinen pilaar der brug. Het paard 
viel en de kar stuikte. Melse, die op de schoot van het gerij zat, werd onder een 
stapel ledige flessen en bakken begraven, nog voor hij kon zeggen “wa es da”,  
“wa es da”.  De veldwachter Leopold Caluwé, Louis De Smedt, Charles Van 
Bogaert en een foorkramer snelden ter hulp, spanden het paard uit en redden 
Melse uit zijn kritieke toestand. Gelukkig had het paard zich stilgehouden  
alhoewel het een diepe wonde in de bil had van het glas der gebroken flessen.  
Melse loopt thans het hoofd omwonden voor de kwetsuren die hij bij de val en door 
de scherven bekomen heeft, doch ’t is ‘nen taaie en ’t zal gauw vergeten zijn.”

Een jaar later was de kermis een nog groter succes.  Toen werden er 14640 
bezoekers opgetekend in het station en las men in de krant euforische 
berichten: “Wat volk! Wat volk! Zegde iedereen die zondag en ook maandag 
of donderdag door de massa bezoekers dringen moest, welke de Dorpstraat van 
Calfort vulde. Waarlijk, het echte kermisweer heeft er velen heen gelokt, doch voor-
zeker nog meer de godsvrucht tot O.L. Vrouw ten Traan, want in alle diensten 
was de kerk stampvol.  (…)  Zo’n Begankenis en kermis is er nog nooit geweest. 
O.L.Vrouw ten Traan is in haar Heiligdom van Calfort dit jaar bezocht geweest, 
zoals nog nooit te voren. Duizenden en nog duizenden kwamen te voet, per fiets of 
ander gerij, wat niet te verwonderen was met dit uitgelezen weer”.

In 1912 kon Kalfort kermis dat succes niet evenaren.  Integendeel, toen 
was het heel slecht weer en stonden de hemelsluizen een week open.  
“Men kan enkel de moed bewonderen van hen die voor geen ‘kloddering’ terug 
geschrikt zijn, en in hun godsvrucht tot O.L.Vrouw ten Traan niet gefaald hebben, 
want de kerkelijke diensten werden druk bijgewoond. (…).”  “’s Morgens regen, 
’s noenens nat en ’s avonds gieten! En dat zo heel de week. En niettemin is er nog 
volk geweest, zeker minder dan verleden jaar, en daar de ‘moedigen’, die een natte 
kazak niet gevreesd hebben, zich niet langer dan welgevallig nodig was te Calfort 
hebben opgehouden, was het verteer er dit jaar maar kaal.”
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1913 was opnieuw een prachtige kermis met overheerlijk weer.  In het 
station werd dan ook het absolute record van 14667 reizigers opgetekend.  
In dat jaar werd een diefstal bij het circus gemeld.  Op woensdag had een 
van de gasten het geldkistje bemachtigd.  De dief vluchtte met een buit 
van ongeveer 600 frank naar Baasrode, verder naar Antwerpen en men 
veronderstelde dat hij in Nederland zijn toevlucht zocht.  

In 1914 was het volle oorlog.  De begankenis ging nochtans normaal door.  
Net als andere jaren werden er elke dag een lof en enkele missen ge-
houden.  Op twee dagen was er na het lof een boeteprocessie met het mi-
raculeus beeld van Onze-Lieve-Vrouw voorzien. “O genadige, o goedertieren, 
o zoete Maagd Maria, keer uwe bermhertige oogen tot ons!”.  Van de kermis 
horen we in die jaren niets.  De oorlog had het land en zonder enige twijfel 
ook Kalfort sterk in zijn greep.
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7.  vzw Dorpshuis Vrededaal

Op 9 juni jl. werd de vzw Dorpshuis Vrededaal gesticht. Deze vzw werd 
opgericht met als doel een nieuw gemeenschapsinfrastructuur voor 
Kalfort uit te bouwen, met name een dorpshuis en een taverne. Daar-
naast zullen ook de parochiale lokalen (in het oude kostershuis/cateche-
selokaal) worden vernieuwd. Om dit ambitieuze project voor Kalfort 
tot een goed einde te brengen werd een vzw opgericht, waarvoor alle 
verenigingen werden uitgenodigd.

Op de stichtingsvergadering sloten volgende verenigingen zich aan: 
Parochiale Ploeg, Parochiezaalcomité, Kerkfabriek, Chiromeisjes Hima-
ranga, Chirojongens Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan, vzw Kalfort Daghet, 
vzw Kalité, vzw Koninklijke Harmonie Concordiavrienden, KVLV,  
OKRA, Ommegangcomité, Oudercomité Kalfortse Scholen, SVC Kalfort, 
Volley Kalfort,  WVK Wandelvriendenkring, Zangkoor Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Traan en Ziekenzorg. Deze verenigingen zijn met twee verte-
genwoordigers in de algemene vergadering opgenomen.

Op dezelfde vergadering werd de eerste Raad van Bestuur samengesteld. 
Statutair is die samengesteld uit drie vertegenwoordigers van de parochie, 
drie van de verenigingen en drie experten. 
3 parochiale vertegenwoordigers, nl. Marcel Servaes, Luc Schokkaert en 
Henri Vermeiren 
3 vertegenwoordigers van de verenigingen, nl. Ludo Schevenhals (Kon. 
Harmonie Concordiavrienden), Lucas Conings (Oudercomité Kalfortse 
Scholen) en Marc Amelinckx (vzw Kalité)
3 experten, nl. Luc Decat, Ludo Schampaert en Willy Van Onderbergen.
Binnen de Raad van Bestuur werden volgende functies toegewezen: Luc 
Schokkaert (voorzitter), Ludo Schevenhals (ondervoorzitter), Ludo Scham-
paert (secretaris) en Henri Vermeiren (penningmeester).

Deze Raad van Bestuur zal nu onder meer starten met de verdere onder-
handelingen met het Gemeentebestuur, het opmaken van de plannen 
i.s.m. een architect, het schrijven van een financieel plan en het sluiten 
van diverse overeenkomsten met de betrokken instanties. In het najaar 
komt er een open informatievergadering. Je kan ook alle informatie 
opvragen via info@kalfort.be.
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8.  Schoolfeest

Op zaterdag 7 juni organiseerde het oudercomité van de beide Kalfortse 
scholen een groots schoolfeest.  Vanaf 2 juni was de kleuterschool een 
bouwwerf, want hier werd gewerkt onder het thema “Wij bouwen een 
huis om in te wonen.” Alle facetten van het bouwen kwamen aan bod. 
Verder gingen onze kleuters alle kamers in een huis verkennen. Daarna 
werden er hoeken in de klassen omgebouwd tot keuken, badkamer, slaap-
kamer of eetkamer. Zo maakten onze kleuters kennis met alles wat bij een 
huis bouwen hoort, tot wat je in de afgewerkte versies allemaal kan doen.

Alles wat de kleuters zo al spelend ontdekten en leerden, brachten ze op 
het schoolfeest naar voor in een optreden per klas. In de lagere school 
waren de leerlingen ondertussen volop bezig met het voorbereiden van 
hun nummertjes voor het vrij podium. Het schoolfeest ging voor de eerste 
keer door in de Schipstraat. De kinderen voelden zich echte sterren op het 
nieuwe professionele podium van de gemeente!
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De kleuters startten met hun optreden om twee uur. De Schipstraat zat 
en stond vol toeschouwers. Elke klas bracht een nummertje en met alle 
kleuters samen zongen ze het “regenbooglied” om af te sluiten.  Daarna 
volgde het vrij podium van de leerlingen van de lagere school: dansjes, 
toneeltjes, drama, sketches en liedjes wisselden elkaar af. Er zit duidelijk 
heel wat talent in de Kalfortse scholen!

Om drie uur startte ook het dessertenbuffet, volledig samengesteld met 
allerlei lekkers gemaakt door vele vrijwillige ouders en grootouders. Vanaf 
vier uur kon men ook smullen van een grootse BBQ op de speelplaats van 
de lagere school. Er waren 560 ingeschrevenen. Ondertussen konden de 
kinderen zich uitleven in de avontuurlijke speelstraat waar voor klein en 
groot leuke activiteiten werden opgezet door het oudercomité!

De zon was jammer genoeg niet van de partij, maar toch was het weer een 
prachtig evenement. De kleuters, leerlingen, ouders, oudercomité, 
Kalfortenaren en schoolteams maakten er samen weer een leuke dag van! 
De kinderen, personeel en directie van de Kalfortse scholen willen dan 
ook het oudercomité, alle vrijwilligers en aanwezigen van harte danken!
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9.  Feest op de Kleine Amer

Enkele buurtbewoners van de Kleine Amer, Vijverstraat en Karel Verbrug-
genstraat liepen al een hele tijd te broeden op een buurtfeest. Zo’n echt 
feest waar iedereen, tussen pot en pint, kan kennismaken met zijn buur. 
Na maanden van ploeteren door de modder vonden ze de “opening van 
de nieuwe straat” een passende gelegenheid.
Zo gezegd, zo gedaan.

Onder de leuze “Lôë maar sterek” zochten en vonden ze een locatie in de 
wei bij Raymond Van Assche.

Op zaterdag 31 mei werd, onder een stralende zon, door onze burge-
meester het officiële lintje doorgeknipt. In stoet ging het dan richting 
“Chale Seghers”, zo heet de locatie in de volksmond, voor een receptie. 
Vanaf drie uur tot even na middernacht werd er gegeten, gedronken, 
gelachen, gespeeld, gepraat en kennisgemaakt met de tweehonderd aan-
wezige buurtbewoners. 

In de geklasseerde schuur liep een tentoonstelling over het rijke verleden 
van de kaai en Den Amer. Willem, de plaatselijke cineast, draaide zijn 
filmpjes uit de goede oude tijd toen er nog koers en kermis was op Den 
Amer.

De twaalf “aanstokers” van ’t feest kregen op zondagmorgen hulp van een 
dertigtal vrijwilligers om op te ruimen.

En of ’t een succes was? Vraag het maar aan de buurtbewoners!



de kalfortse klok 21

Bovenaan: Zicht op de werken op de Kleine Amer. Onderaan: De toeschouwers 
luisteren naar de toespraak van burgemeester Koen Van Den Heuvel bij de  
officiële opening van de nieuwe weg.
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10.  Uit de oude doos

We zijn nog altijd op zoek naar leuke foto’s voor de tentoonstelling over 
kermis en foor in Kalfort. En helaas moeten we zeggen dat het materiaal 
maar met mondjesmaat binnenkomt. Dankzij de familie Tersago hebben 
we in elk geval al enkele toffe foto’s uit de jaren vijftig. En we publiceren 
er eentje graag als voorproefje...
 
Dus, heb je foto’s van foor en kermisattracties, muziekconcerten, vuur-
werk, 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!

Zotte koers op de dinsdag van Kalfort kermis in 1954. Op de foto o.a. Denis Maes, 
Jan Lemmens, Gust De Smedt en Albert Borghys.
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11.  Familienieuws

Doopsels

Maart 2008 
Lore Burms, dochter van Filip en Anna Thijs uit de Schipstraat 
Roxanne Vermeerbergen, dochter van Wim en Bieke Schutijser uit de 
Vijverstraat
 
Mei 2008
Sam Kerkhofs, zoon van Tom en Greta Groes uit de Lichterstraat

Mededeling

Wij delen graag mee dat onze oud-pastoor Alfons Heymans is verhuisd 
naar Kontich.
Je kan hem bereiken op het volgende adres
Alfons Heymans
Drabstraat 11 appt. 1122
2550 Kontich
tel + fax:  + 32 (0) 3 889 64 48
GSM: +32 (0) 475 404 303
fons.heymans@skynet.be
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Overlijdens

Lutgard Reynaert, echtgenote van Jos Verelst
(° Ruisbroek, 6 juli 1955 - + Kalfort, 18 mei 2008) 
 
      

Clara Boulez, weduwe van Marcel Cloostermans
(° Moeskroen, 22 april 1924 - + Bornem, 8 mei 2008) 
 
      

Ludo Hermans, echtgenoot van Leona Cleymans
(° Puurs, 30 oktober 1944 - + Puurs, 22 april 2008) 
 
      

Maria Vaningelgem, weduwe van Frans Kerremans
(° Ruisbroek, 1 januari 1916 - + Puurs, 22 april 2008) 
 
      

Constant Van Ranst
(° Puurs, 14 oktober 1919 - + Puurs, 7 april 2008) 
 

Frans Deschrijver, echtgenoot van Denise Costermans
(° Puurs, 14 januari 1926 - + Kalfort, 17 maart 2008) 
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12.  Kalender

Vr. 15 augustus 11.00 u.: Eucharistieviering kapel Lichterstraat
   (Er is géén avondmis op 14 augustus!)

De openluchtmis op het domein van Coolhem vindt dit jaar niet plaats.

Ma. 18 augustus 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 23 augustus 14.00 u.-15.30 u.: Pasbeurt Maria-ommegang

Bedevaartweek

Vr. 22 augustus 20.00 u.: 20ste Maria-avond
Za. 23 augustus 17.00 u.: Openingsmis met het koor  
   Musica Nova uit Boom
Zo. 24 augustus  8.30 u.: Eucharistieviering
   10.00 u.: Eucharistieviering met het  
   Zangkoor Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Traan
   11.00 u.: 21° Maria-ommegang
   17.00 u.: Eucharistieviering
Ma. 25 augustus 10.00 u.: Eucharistieviering
   13.30 u.: Bedevaart Niel Hellegat - Lof
   15.00 u.: Bedevaart Blaasveld/Wintam/Weert - Lof
   19.00 u.: Bedevaart Liezele - Eucharistieviering
Di. 26 augustus 17.00 u.: Bedevaart Puurs - Eucharistieviering
Wo. 27 augustus 19.00 u.: Eucharistieviering
Do. 28 augustus 14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg
   19.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 29 augustus 19.00 u.: Eucharistieviering
Za. 30 augustus 17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 31 augustus 11.00 u.: Eucharistieviering
   17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 17 augustus - Tentoonstelling Kermis en foor in Kalfort
zo. 07 september

Za. 25 oktober  20.00 u.: Open bijeenkomst Maria-ommegang



de kalfortse klok26

13.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 naam van de Puurse gemeenschapsschool
 2 vliegtuigmaatschappij van Laos - onder andere (afk.)
 3 Eucharistische Kruistocht - vroeger café aan Coolhembos
 4 kermis - familielid
 5 Franse plaats in het departement Mayenne - Noorse Godin
 6 voedingsmiddel - combinatie van twee kleuren
 7 dubbele klinker - lengtemaat - muzieknoot
 8 verliefd doen
 9 Europese ruimtevaartorganisatie - Afrikaans schrijver,  
 toneelschrijver en dichter
10 onze medepastoor - National Academy of Education (afk.)
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Het 67ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2008.  
Artikels zijn welkom tot 8 september 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 nieuw aangelegde straat in Kalfort (en dat werd gevierd!)
 2 vaartuig - dierlijk product - bestaat
 3 Engelse zo - muzieknoot - vriend van Alex in de gelijknamige strip
 4 thema van het schoolfeest van de kleuters
 5 voornaam van een bekend Belgisch politicus - jongensnaam
 6 medaille
 7 vod - woningen in het hoge Noorden
 8 plaats in Ivoorkust - hemellichaam
 9 voorzetsel - meisjesnaam
10 zeer lange

Oplossing nr. 65




