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2.  Woord vooraf

Beste lezer

Het is weer een gedenkwaardige ommegang- en kermisweek geweest. 
Vrijdag: een Maria-avond voor een volle kerk; zaterdag: een stemmige, 
prachtig verzorgde openingsmis met Musica Nova; zondag een 
prachtige ommegang en de hele week lang volk in de kerk voor de litur-
gische vieringen of gewoon voor een bezoek aan Onze-Lieve-Vrouw van 
Kalfort. Kalfort was weer een goede gastvrouw, niet enkel voor de bede-
vaarders trouwens, maar ook voor de vele kermisgangers, die weer kwa-
men proeven van een onvervalste en authentieke volkskermis.

De sfeer rond de Maria-ommegang was opperbest. Voor de leden van het 
ommegangcomité was weer geen moeite teveel. De inzet die overal werd 
tentoongespreid is ongelooflijk! De deelnemers konden vlot 
worden gerecruteerd. En ook de groepen van buiten Kalfort waren weer 
heel enthousiast. Zo mochten we dit jaar voor het eerst het koor Salvocalee 
uit Blaasveld en de toneelvereniging Trouw aan Kunst van Hamme ver-
welkomen. Onze nieuwe groepen en accentjes vielen goed in de smaak: 
de hertekening van de groep zusters, de uitbreiding van onze volksgroep 
rond de kermis in de 17de eeuw, de groep over foor en kermis rond de 
eeuwwisseling... De ommegang zat weer vol afwisseling: toneel, muziek, 
zang en dans. 

We geven het toe... dit is een (té?) positief en enthousiast verslag. Maar 
kunnen we ook andere kritiek geven dan detailkritiek? Is wat we op straat 
brengen voor Kalfort geen ongelooflijke prestatie? Een prestatie waar we 
meer dan fier op mogen zijn?  Het is deze positieve energie die we ook 
wensen aan alle initiatieven die in Kalfort op allerlei vlakken worden ge-
nomen. Initiatieven die onze gemeenschap ten goede komen. Niet om ons 
op te sluiten in ons eigen kleine leefwereldje. Wel om ons vanuit een goed 
gevoel open te stellen voor al het boeiende en verrassende dat zich aan-
biedt vanuit onze onmiddellijke omgeving, onze regio en de hele wereld. 
We wensen alle verenigden en niet-verenigden in die zin een fantastisch 
werkjaar!

De redactie
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3.  Woordje van pastoor Guy

Beste mensen,

In Kalfort begint een werkjaar altijd met een ‘goed gevoel’.  We kunnen 
terugblikken op een succesvolle ommegang, een geslaagde begankenis- 
en kermisweek.  Je voelt dan elk jaar de polsslag van waar een hechte 
gemeenschap toe in staat is, als men weet samen te werken aan een 
positief project.

Het komt er op aan dat goed gevoel een heel werkjaar lang te bewaren.
Hoe kan dat? Ik wil twee initiatieven voorstellen van de Vlaamse 
kerkgemeenschap waarmee men dit jaar veel christenen wil 
samenbrengen, initiatieven die hoop en bezieling kunnen geven.

Van 29 december tot en met 2 januari gaat in Brussel een internationale 
jongerenbijeenkomst door van Taizé.  De broedergemeenschap van Taizé 
oefent sinds tientallen jaren grote aantrekkingskracht uit op jongeren. 
Elk jaar wordt in een grote stad een internationale jongerenbijeenkomst 
georganiseerd.  Dit jaar is Brussel aan de beurt.  Men schat dat voor die 
week zo’n 30.000 jongeren uit heel Europa afzakken naar onze hoofdstad. 
De jongeren die aan zulke ontmoeting deelnemen zoeken ‘wegen van 
vertrouwen’ : vertrouwen tussen mensen, tussen christenen, tussen 
volkeren, vertrouwen in God.  Vandaar dat dit initiatief een Pelgrimage 
van Vertrouwen genoemd wordt.  Deze jongeren moeten in de omgeving 
van Brussel kunnen gelogeerd worden.  In Sint-Amands zullen een 80-tal 
jongeren gehuisvest worden bij zo’n 35 gezinnen.  ’s Morgens is er in die 
week in Sint Amands een ochtendgebed, gevolgd door een lokaal initiatief 
voor en met jongeren.

Elke avond is op de Heizel een grote gebedsviering in de geest van Taizé 
waar iedereen kan bij aansluiten.  Kunnen wij in Kalfort geen initiatief 
nemen om met een groep mensen (ook jongeren !) deel te nemen aan 
een avondgebed in de  Heizel ?  Op 31 december is er om 23 u. een 
gebedswake voor vrede in de kerk van Sint Amands, gevolgd door een 
Landenfeest.  Een originele manier om de overgang van oud naar nieuw 
eens anders te vieren ! Dit is een eerste initiatief.
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Een ander project komt uit Mechelen.  In 2009 is het 450 jaar geleden 
dat het aartsbisdom Mechelen werd opgericht.  De stad wil dit initiatief 
aangrijpen om Mechelen cultureel steviger op de kaart te zetten.  Ze 
organiseert een tentoonstelling in de Lamotesite over ‘Hemel in 
tegenlicht’, ze brengt de verschillende levensbeschouwingen die op haar 
grondgebied leven samen om te zoeken naar de positieve kracht die er 
van een levensbeschouwing kan uitgaan om diepgang te geven aan het 
samenleven van mensen.

De kerkgemeenschap van Mechelen wil in het Pinksterweekend, op 
zaterdag 30 mei, een Nacht van de Open Kerken organiseren.  Een nacht 
lang wil de kerk haar historische kerken van de binnenstad openstellen.  
In alle kerken van de binnenstad zullen die nacht bepaalde activiteiten 
doorgaan die iets van de inhoud van ons geloof laten oplichten of iets van 
haar schoonheid doen ervaren.  In sommige kerken zullen passanten ook 
actief aan iets kunnen deelnemen.  Het geheel zal omkaderd worden door 
een Pinksterwake in de kathedraal.
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Dit zijn twee activiteiten waarmee we met andere christenen kunnen 
verbroederen.  Het kan ons wat bezieling en spirit geven.  Want dat 
missen we toch wat bij onze christenen. Je voelt vaak zo’n vermoeide sfeer 
bij ons over alles wat met geloof te maken heeft.  Als 30.000 jongeren in 
de week tussen oud en nieuw de moeite doen om naar Brussel te komen, 
betekent dat toch iets.  Dan is ons christelijk geloof echt nog niet dood !  
Misschien kunnen we door hier en daar een graantje van dit programma 
mee te pikken ook weer wat moed krijgen om aan ons geloof wat te 
werken.  Hetzelfde geldt voor de Nacht van de Open Kerken in Mechelen. 

De federatie Puurs wil mogelijkheden scheppen om mensen de 
gelegenheid te geven hieraan deel te nemen.  Het zijn concrete kansen 
om te verbroederen met andere christenen en iets van levendigheid en 
frisheid te ervaren.

Ondertussen gaat het gewone werk in onze parochie ook door.  Tientallen 
mensen zetten zich daarvoor in. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer 
schreef ooit in een brief aan een goede vriend van hem dat in verwarde 
tijden christenen twee zaken zeker moeten blijven doen : bidden en het 
goede doen.  Wij willen zorgen dat zowel het ene als het andere ingevuld 
wordt.

Ik vergeet nooit de zieken en de bejaarden die de zware last van de hoge 
ouderdom sterk voelen, mensen die onder ons in het verborgene een 
zwaar kruis dragen.  Ik bid voor hen.
Willen zij bidden voor hun priesters en alle medewerkers in de parochie.  
’t Geeft een warm gevoel als we weten van elkaar dat we gedragen 
worden door gebed.

Pastoor Guy
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Als je in het visioen van Gods Rijk stapt,
wacht er je een wonderlijk avontuur.

Het doet je verlangen en het schrikt je af,
het doet je hopen en het brengt twijfel,

het brengt je licht en het laat je schaduw vinden.
 

Als je in het visioen van Gods Rijk stapt,
wacht er je een Tochtgenoot, een Mensenbroer op.

Hij vertelt je ongelooflijk goed nieuws,
Hij roept je bij je eigen naam

en doet je over dat water lopen  
waar je bang voor was.

Hij zet de deur van jouw geluk open,
maar niet zoals je het eigenlijk had verwacht...

  
Als je in het visioen van Gods Rijk stapt,

kan je niks uit de weg gaan,
ook geen lijden en dood.
Je leven zal je verliezen,

als een veilige cocon die openscheurt.
Maar je vleugels zullen opengaan

en op de adem van Zijn liefde
vlieg je mensen tegemoet.

4.  Bezinning
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Een ommegang om in te kaderen! En lang na te genieten!
We willen graag de beelden laten spreken. Wil je er nog meer zien? 
Bekijk dan het volledige album met foto’s van onze huisfotografen Bart 
en Jan Cools op het internet. 
http://picasaweb.google.nl/luc.schokkaert/MariaOmmegang2008
http://picasaweb.google.nl/luc.schokkaert/MariaOmmegang2008Deel2 

5.  Ommegang 2008
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De meeste Kalfortenaren leven rond 1914 van land- en tuinbouw.   
Vele kleine bedrijven leggen zich toe op het produceren van melk en 
het mesten van kalveren en varkens.  Die worden dan meestal naar 
Willebroek en Boom geleverd.  Koeien, stieren en in beperkte mate 
paarden, maar ook kippen en geiten horen tot de veestapel.

Ook de vlasteelt kent groot succes.  Vanaf de uitzaai tot en met het 
bewerken van de vlasvezels gebeurt te Kalfort.  Het bewerken van het 
geroot vlas wordt in de winter gedaan, meestal met hulp van de buren.  
Geleidelijk aan is er ook meer aandacht voor de groenteteelt.

Tractors kent men niet en zelfs het houden van een paard is voor veel 
van de Kalfortse boeren nog een luxe.  Louis Lemmens, die onder meer 
in Mechelen in juni 1910 een prijs in de wacht sleept voor zijn merrie 
Espérance, is een uitzondering.  Spitten is nog dagelijkse kost.   
De kruiwagen of driewieler met de hond bespannen zijn de meest ge-
bruikte vervoermiddelen.

Tuinbouw

Tuinbouw wordt stevig gepropageerd. In januari 1910 wordt er een reeks 
voordrachten over “groenselkweek” georganiseerd in de jongensschool in 
Kalfort.  Voordrachtgever is Alfred Bouten-Goris, staatstuinbouw- 
kundige en leraar in Tisselt.  Onderwerpen die aan bod komen zijn “Beste 
doenwijze tot ’t kweeken onder glas”, “Gewone en vervroegde kweek der 
aspergiën en hare zaaddragers”, “Het kweeken der aardbeziën in vollen 
grond en onder glas”, “Bespreking der ziekten en insekten, middelen om 
ze te voorkomen en te bestrijden”.  Een maand later geeft de heer Van den 
Bergh uit Vilvoorde in dezelfde school een voordracht over de teelt van 
tomaten, erwten en aardbeien en over beroepsverenigingen.  In 1910 blijkt 
dan een losse organisatie te zijn gesticht met als naam “De vereenigde 
hoveniers”.  De organisatie organiseert een voordracht door Van den 
Bergh over verzending en verpakking van “moeskruiden”.
In februari en december van hetzelfde jaar wordt er bij Désiré Meersmans 
in de Lichterstraat een voordracht gegeven over de teelt van groenten 
door Guillaume Geets, afgevaardigde van de conservenfabriek Le Soleil

6.  Kroniek van Kalfort, 1910-1915 (3)
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van Mechelen.  En bij Jozef Wauters in het Dorp wordt in februari 1910 een  
vergadering gehouden voor hoveniers en landbouwers voor de gezamen-
lijke aankoop van meststoffen.

In 1911 worden dezelfde initiatieven hernomen. Alfred Bouten en Guil-
laume Geets zijn opnieuw van de partij.  En de landbouwers blazen 
opnieuw verzamelen bij Wauters voor de gezamenlijke aankoop van 
“chemieke meststoffen”.

Het is duidelijk dat er wat roert bij de land- en tuinbouwers van Kalfort.  
De idee om een Boerengilde uit de grond te stampen komt van de 
Kalfortse geestelijkheid.  Pastoor Désiré Boeykens spreekt voor het eerst 
over een boerengilde in 1912.  Kort daarna heeft de stichting plaats in de 
pastorij.  Op 20 oktober wordt in de bewaarschool een vergadering belegd 
voor alle geïnteresseerde boeren.  Samen met Jan Janssens, Jos Goyvaerts 
en de heer Simons (voor de Boerenbond van Leuven) worden de oprich-
tingsstatuten geschreven.  De eerste voorzitter wordt Flor Janssens uit 
Hoek ten Eike; later neemt Philippus Mees de fakkel over.  Jos Goyvaerts 
is schrijver-zaakvoerder en bestuursleden zijn Frans De Keersmaecker, 
Karel Janssens, Frans Verheyden, Désiré Mees en Petrus Nuten.  Al snel 
zijn er 67 leden aangesloten.  De Boerengilde wordt in de laatste maanden 
voor de Eerste Wereldoorlog organisator van diverse voordrachten over

Twee figuren die een be-
langrijke rol speelden bij 
initiatieven voor land- en 
tuinbouw in Kalfort. 
Pastoor Desiré Boeykens 
(1861-1931) en hoofd-
onderwijzer August 
Huygens (1862-1933).
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land- en tuinbouw.  Te gast zijn onder meer Jan Voet, staatstuinbouw-
leraar van Lier, A. Van Olmen en de heer Vlemincx, voordrachtgever van 
de staat.

Vee

Naast de promotie voor de tuinbouw blijft de veredeling van vee een 
belangrijk aandachtspunt.  Om dit te stimuleren worden geregeld vee-
prijskampen georganiseerd.
    
Jaarlijks wordt door het veekweeksyndicaat van de Landbouwcomice van 
Puurs een prijskamp voor koeien en stieren georganiseerd aan de kerk 
van Puurs.  In 1910 worden er 34 koeien, elf stieren met tanden en acht 
stieren zonder tanden ter keuring gebracht.  Louis Lemmens gaat met een 
prijs lopen. Hij ontvangt de derde prijs bij de stieren zonder tanden, goed 
voor 50 frank en een bronzen medaille.  In 1912 valt Michel Vertongen met 
zijn stier in dezelfde categorie in de prijzen en hij doet het nog eens over 
in 1913, wanneer hij de vierde prijs, goed voor 150 frank, bij de stieren 
met tanden binnenhaalt.  Voor de rest vallen er geen Kalfortenaren in de 
prijzen.

De Onderlinge Paardenverzekering Sint-Pietersgilde (Puurs) organi-
seert elk jaar aan de gendarmerie op de Calfortbaan de herschatting van 
de paarden.  Ieder lid is verplicht zijn verzekerde paarden aan te bieden.  
Die van Kalfort worden verwacht om half twaalf ’s middags.  Er wordt 
de leden meegedeeld dat de paarden aan de zijkant van de straat moeten 
worden opgesteld en dat de steenweg en de velobaan vrij moeten worden 
gehouden.  De schattingen gebeuren door veearts Alfons Raport.  
Schrijver van de verzekering is de Kalfortse onderwijzer August Huygens.  
Philemon Cammaert uit Bornem is voorzitter en Adolf Verbelen uit Puurs 
ondervoorzitter.  Het verslag van 1911 zegt iets over de omvang van de 
verzekering.  In dat jaar heeft men een overschot van 2658,49 frank.  Er 
zijn dan 264 paarden voor een totale waarde van 201.650 frank verzekerd.  
Er zijn elf verliezen te betreuren, waaronder een paard van Jozef Nuten en 
één van de weduwe Van Segbroeck uit Kalfort.  Zij krijgen respectievelijk 
450 en 600 frank uitbetaald.  
De paardenverzekering is een coöperatieve vereniging.  In 1911 zet de ve-
reniging haar doelstellingen nog eens duidelijk uiteen n.a.v. het opduiken 
van een concurrerende verzekeringsmaatschappij: “Volgens wij vernemen, 
hebben wij de mededinging gekregen van een verzekeringsmaatschappij, die, 
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veronderstel ik geen onderlinge verzekering is, maar wel een verzekering gesticht 
door kapitalisten, ’t is te zeggen door personen, die hun geld in zulke onder-
neming steken met het inzicht aan hunne kapitalen een winstgevende interest te 
doen opbrengen. Dit is het doel niet onzer verzekering, verre van daar. Wij heb-
ben een menslievend doel: wij willen door verenigde krachten diegene ter hulp 
komen, welke door het ongeluk worden getroffen. De heren, welke het bestuur 
dezer verzekering uitmaken, genieten geen de minste vergoeding; wel integendeel, 
de ereleden (…) storten jaarlijks 50 fr. in de kas der maatschappij; de wijkmeester 
welke wij mogen aanzien als onze verzekeringsagenten vervullen hunne taak 
gratis.”

Ook de geitenbond van Puurs is actief.  Zij organiseert elk jaar in septem-
ber een keuring voor geiten aan de kerk.  En ook de kippen worden niet 
vergeten: in 1911 is er sprake van een vereniging voor kiekenkwekers.
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7.  Vrededaal

Onlangs werd de vzw Dorpshuis Vrededaal gesticht, met als doel een 
nieuwe gemeenschapsinfrastructuur voor Kalfort uit te bouwen.  Maar 
van waar komt de naam Vrededaal?

De naam komt voort van het klooster, dat langs de Molenbeek naast de 
kapel van Kalfort stond. De oudst bekende vermelding van dit gasthuis 
dateert van augustus 1283.  Dit gasthuis verwierf een groot aantal land-
bouwgronden, meestal in de nabijheid, nl. op het Winkel- en het Coolhem-
veld. Aan vele schenkingen was de voorwaarde verbonden arme reizigers 
te herbergen. 

De uitbouw van het gasthuis nam dankzij deze schenkingen rond 1300 een 
grote vlucht. In het klooster waren toen twee afdelingen: een afdeling voor 
broeders en een afdeling voor zusters. Hoeveel religieuzen er waren, is 
onbekend, maar het zullen er vermoedelijk niet meer dan een achttal zijn 
geweest. Aan het hoofd van het gasthuis stond een magister, de gasthuis-
meester, die verantwoordelijk was voor het beheer. Hij stond o.m. ook in 
voor de hoeve, die zorgde voor het onderhoud van de kloostergemeen-
schap. Naast de magister stond de kapelaan, die in de kapel vijf missen 
per week diende te lezen. 
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In de 15de eeuw waren er alleen nog maar vrouwelijke religieuzen. 
De afdeling broeders stierf uit of werd afgeschaft. De moeder van het 
klooster beheerde de goederen van de kapel en benoemde de priester 
die dit beneficie moest bedienen. Zij werd ook domina loci, de vrouwe 
van Kalfort genoemd, waaruit met enige voorzichtigheid kan worden 
geconcludeerd dat zij sommige heerlijke rechten kon laten gelden. In 1462 
matigde de Raad van Brabant zich het recht toe de overste van het klooster 
te benoemen en stelde als priorin Margaretha Vandenberge aan. 
Die benoeming was een inbreuk op de rechten van de bisschop van Cam-
brai. Later werd het recht van de bisschop beter geëerbiedigd. Achtereen-
volgens waren Catharina Van der Cammen (1487), Maria Van der Cam-
men, Joanna Van der Cammen (1507) en Anna Van Heerle overste van de 
gemeenschap. In 1552 waren er nog vier nonnen, de overste bijgerekend.

Het geringe aantal en de verslapping van de kloostertucht deden Robertus 
de Croy, bisschop van Cambrai, besluiten de religieuzen te vervangen.  
Na een nauwgezet onderzoek werd beslist het Augustinessenklooster 
Vrededaal van Heindonk, dat in 1447 en 1551 door zware overstromingen 
was getroffen, over te dragen naar Kalfort. Kalfort was beter geschikt voor 
een kloostervestiging en er waren voldoende financiële inkomsten.  
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De nieuwe religieuzen kwamen oorspronkelijk van een eilandje dicht bij 
Zierikzee in Zeeland. In 1482 waren ze naar Ekeren verhuisd, van waar ze 
op aandringen van Henri de Berghes, bisschop van Mechelen, in 1486 naar 
Heindonk waren getrokken. Na het akkoord van de vier overgebleven 
nonnen werd de overeenkomst bekrachtigd op 2 november 1552. 
Twintig zusters met hun priorin Anna Hermans, hun biechtvader en zijn 
helper kwamen over naar Kalfort.

De zusters van Heindonk kwamen in het bezit van al de gebouwen, 
landen en rechten op voorwaarde van aan de vroegere nonnen een  
behoorlijk pensioen te betalen en naast hun klooster ook het gasthuis te 
blijven bedienen. Arme pelgrims zouden dus blijvend worden opge-
vangen, zoals de bestaande fundatie verplichtte. Aan de nieuwe reli-
gieuzen werd streng verboden ter gelegenheid van de kermis feestmalen 
aan wereldlijke personen te geven, zoals de kloosterzusters in Kalfort 
vroeger hadden gedaan. De pas aangekomen zusters waren kanunnikes-
sen volgens de regel van de Heilige Augustinus. Zij droegen een wit habijt 
en waren verplicht tot koordienst. Zij zongen dus dagelijks de getijden. 
Het gasthuis werd Vrededaal genoemd naar hun oude klooster in Hein-
donk. 

Met de Augustinessen brak een nieuwe bloeiperiode aan voor het 
Kalfortse klooster. De nonnen begonnen in 1553 het koor van de kapel 
te vergroten om de koordienst te kunnen houden. Het nieuw gebouwde 
koor mat 10 meter op 8 meter. Ook aan het klooster deden zij opvallende 
verbeteringen. Zij bouwden een nieuwe refter, een nieuw werkhuis en een 
nieuwe slaapzaal. 

De Zuidelijke Nederlanden werden op het einde van de zestiende eeuw 
erg geteisterd door oorlog en hongersnood. Ook Kalfort werd niet 
gespaard. Rond 1580 staken de geuzen het klooster en de kapel van 
Kalfort in brand. Overste Magdalena Van Dale en haar medezusters 
werden op de vlucht gedreven. Wanneer de rust was weergekeerd, bleek 
een herinrichting van het klooster onmogelijk. De gebouwen waren voor 
het grootste deel verwoest en het klooster was geruïneerd. De over-
gebleven religieuzen namen met toelating van de overheid hun intrek in 
andere huizen. Het verlaten klooster werd gesloten en de goederen van 
het gasthuis en van de kapelanie werden in 1606 door de aartsbisschop 
Matthias Hovius aan het Seminarie van Mechelen geschonken. Hetgeen 
overbleef van het klooster werd in de zeventiende eeuw ingericht als 
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8.  Jaarprogramma KVLV

KVLV Kalfort stelt zijn jaarprogramma voor rond het thema Energiek.

Energie is de motor van alles: de samenleving, jij en ik.  Alles wordt ge-
dreven door energie.  Het is de kracht van waaruit dingen veranderen of 
in beweging komen.  Energie toont zich in de natuur en onze persoon in 
vele vormen.  De aarde bezit energiebronnen: zon, water, lucht, licht...   
De mens eveneens.  Door voldoende te eten, te drinken, te rusten enerzijds 
en diep menselijke contacten anderzijds, krijgt je lichaam en je geest de 
kracht die je nodig hebt om te leven.  

We nemen je mee in het energieverhaal en reiken je tips aan om na te 
denken over ons doen en laten nu, en over de effecten hiervan op de toe-
komstige generaties.

Als we met onze meer dan 1000 KVLV afdelingen hierover nadenken en 
actie ondernemen, kunnen we samen echt wel een verschil maken.
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Een blik op ons aanbod: september 2008 – mei 2009

30 september Startvergadering “Energiek”
10 oktober Culinaire wandeling door Antwerpen “Amuse gueule”
21 oktober Bloemschikken “Peulen en peulvruchten” (demo)
28 oktober Bloemschikken “Peulen en peulvruchten” (praktijk)
04 november Kraak je energierekening
17 november Kookles “Een lichte vierseizoenskeuken met konijn”
10 december    Kookles “Toveren met gerechten:  
  van energierijk naar energiearm”
13 december Kerstfeest
13 januari Kookles “Paprika’s in kleuren en vormen”
14 februari Feestvergadering
14 maart “Zeg eens ja”
17 maart Kookles “Kleurrijke broodjes gezond”
24 maart Train je geheugen (voor 55+)
07 april Bloemschikken “Eieren en nesten” 
14 april Ontspanningsnamiddag (voor 55+)
28 april Hou je lever gezond
05 mei  Voorjaarsreis “Mol (Isotopolis), Postel en omstreken”

In juni, juli en augustus wordt er een fietstocht voorzien.
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Kortom: vormingsvergaderingen, kooklessen, bloemschikken, feesten, 
reizen en fietsen staan op ons programma.  Heb je zin om mee te doen ?  
Wil je onthaallid worden? Je hoeft het eerste jaar geen lidgeld te betalen.  
Spreek een van onze  bestuursleden aan!

Ann Peeters    Maria Lauwers   
Aquiline Peleman   Maria Meersmans
Delphine Moons   Maria Van Verre
Frieda Van de Ven   Marie-Jeanne Vanachter
Godelieve Vanachter   Marleen Van Baden
Ingrid Bessems   Nicole Michiels
Yvonne Van Walle   Pascale Matthieu
Julienne De Bondt   Rachel Van Gucht
Juliette Cools    
Lutgarde Demul   Nini Vivijs

KWB KALFORT PRESENTEERT

FAMILIEBRUNCH op zaterdag 5 oktober 2008 - 
van 11.00 u. tot 14.00 u in de parochiezaal
Volwassenen: 20 euro   
Kinderen van 5 tot 12 jaar: 8 euro (minder
dan 5 jaar gratis) 
Drank 1/2 fles wijn/persoon, 2 frisdranken per kind inbegrepen
Koffie, thee naar believen

Inschrijvingen bij David Leon, Kalfortdorp 10. Tel. 03 889 99 43
e-mail: david.leon@skynet.be
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9.  Uit de oude doos

Op 1 augustus overleed Louisa Nuten.  De familie Nuten was een échte 
Kalfortse familie, die heel wat beroemde Kalfortenaren heeft voortge-
bracht.  Politici als Jozef Nuten sr. en Jozef Nuten jr., maar ook heel wat 
geestelijken als priester Jef Nuten en kanunnik Hendrik Nuten en de twee 
zussen Jeanne en Mathilde Nuten die beiden intraden bij de kanunnikes-
sen van de Heilige Augustinus. Jeanne trok als zuster Marie-Véronique 
naar Indië, Mathilde als zuster Marie-Marcienne naar Congo. 
Louisa Nuten koesterde de doos met familiefoto’s en -herinneringen. 
Dankzij de erfgenamen Jef De Prins en Josephine Huybrechts werden ze 
bewaard. We drukken graag een mooie foto uit deze collectie af. Wie ons 
kan helpen met de identificatie van de mensen op de foto, kan contact 
nemen met de redactie.

Mathilde Nuten, of zuster Marie Marcienne, vertrekt naar Congo.  
Ze poseert samen met enkele familieleden op de Congoboot in Antwerpen.
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10.  Familienieuws

Doopsels

Juli 2008
Xerim Lauwers, zoon van Tim en Daisy Embrechts uit de Coolhemstraat
Louis Borms, zoon van Wim en An Peeters uit de Coolhemstraat
Tabitha Van der Wilt, dochter van Joachim en Saskia Van der Auwera uit 
de Haverblok
 
Augustus 2008
Jules De Wit, zoon van Bert en Ellen Mertens uit de Moerplas
Jeffrey Spiessens, zoon van Albert en Juliana Okodua uit de 
Leopold Van Kerkhovenstraat
 
September 2008
Wout Van Moer, zoon van Jimmy en Evy Moeyersons uit het Winkelveld

Huwelijken

Zaterdag 6 september:
Tinne Campheyn en Steven Van den Berghe.

Zaterdag 27 september:
Hugo Declercq en Reinhilde Bellemans.

Aanvragen voor een doop en kerkelijk huwelijk

Wanneer ouders hun kindje willen laten dopen, nemen ze best zes weken 
op voorhand contact op met pastoor Koen, Gasthuisdreef 4,  Ruisbroek 
(tel. 03 866 49 00 of e-mail koen_verheire@hotmail.com)

Als jonge mensen een kerkelijk huwelijk willen sluiten, nemen ze minstens 
een half jaar op voorhand contact op met pastoor Guy, Breendonkdorp 90,  
Breendonk (tel. 03 886 66 87 of e-mail guy.de.keersmaecker@skynet.be)
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Overlijdens

Yvonne Caluwé, weduwe van Albert Van de Voorde
(° Puurs, 25 september 1919 - + Lippelo, 8 augustus 2008) 

 
      
Louisa Nuten
(° Puurs, 2 juni 1917 - + Reet, 1 augustus 2008) 
 
      

Frans Lenaerts, weduwnaar van Liza Dewitte
(° Oppuurs, 28 juli 1920 - + Lippelo, 27 juli 2008) 

Julia Peeters, weduwe van Arnold Smets
(° Puurs, 28 februari 1915 - + Bornem, 26 juni 2008) 
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11.  Kalender

Zo. 5 oktober  11.00 u.-14.00 u.: Familiebrunch KWB (Parochiezaal)
Za. 17 oktober  Mosselfestijn Kon. Harmonie Concordiavrienden
 en zo. 18 oktober (Parochiezaal) 
   zaterdag van 17.30 u. tot 21.00 u. 
   zondag van 11.30 u. tot 15.00 u. 
   en van 17.00 u. tot 19.00 u.
Za. 25 oktober  20.00 u.: Open bijeenkomst Maria-ommegang

Vr. 31 oktober  17.00 u : Allerheiligenviering
Za. 1 november 15.00 u : Gebedswake voor de overledenen
   17.00 u : Eucharistieviering
Wo. 24 december 17.00 u.: Kerstviering

Za. 2 mei   14.00 u.: Plechtige communie (hernieuwing van de 
   doopgeloften (12 jarigen))
 Za. 9 mei  14.00 u.: Eerste Communieviering
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12.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 Duitse theoloog
 2 geur - muzieknoot
 3 zeer bleek
 4 heel  koud - Griekse letter
 5 onkruid - rund
 6 en andere (afk.) - nieuwe Kalfortenaar
 7 nota bene (afk.) - Franse AIDS - United Educators (afk.)
 8 uitgeverij - Arizona State University (afk.)
 9 ijshuis - familielid
10 voorjaarsreis van KVLV Kalfort
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Het 68ste Kalfortse Klokske verschijnt in december 2008.  
Artikels zijn welkom tot 6 december 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.

Vertikaal (van boven naar onder)
 1 Kalfortse pastoor die de Boerengilde stichtte
 2 ordedienst (afk.) - vrouwelijke religieuze
 3 Deens carambolebiljarter - voornaam
 4 Kalfortse hoofdonderwijzer - luitenant (afk.)
 5 creatuur uit Lord of the Rings - dubbele klinker
 6 luxe
 7 Engelse vrijdag (afk.) - geesten van de Voodoo uit Haïti - rivier
 8 tennisclub (afk.) - vis
 9 bijwoord -Mechelse aartsbisschop uit de 17de eeuw (die de letter  
 V verloren heeft)
10 spelleiders

Oplossing nr. 66


