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2.  Woord vooraf

Beste lezer

De Katholieke Kerk krijgt de laatste tijd weer bakken kritiek over zich 
heen. Het Vaticaan doet van zich horen met controversiële uitspraken en 
daden. Door het opnieuw erkennen van een bisschop die de holocaust 
ontkent, krijgt de kerk de Joodse gemeenschap tegen. De veroordeling van 
voorbehoedsmiddelen, die een wapen zouden kunnen zijn tegen AIDS in 
Afrika, stuit bij vele mensen op onbegrip.  Onze kardinaal krijgt kritiek 
omdat hij zogezegd progressieve sprekers uit zijn kathedraal heeft ge-
weerd enz.

We zouden haast vergeten dat alles is begonnen in de Goede Week, zovele 
honderden jaren geleden. Toen Jezus zijn apostelen bij zich nam en met 
hen het brood en de wijn deelde. Een klein groepje mensen dat innig met 
elkaar was verbonden en enthousiast was geworden door een prachtige 
vernieuwende boodschap, zou onze westerse wereld voorgoed tekenen.  
Toen was er van de kerk nog geen sprake en de eerste paus Petrus bleek 
een angsthaas die Jezus verloochende. Nochtans bleek de boodschap zo 
sterk dat miljarden mensen in het spoor van de apostelen christen werden 
en gingen leven naar de boodschap ven Jezus Christus.

Misschien moeten we met Pasen terug naar de essentie van ons geloof?  
En al het waardevolle dat in het evangelie steekt, nog eens goed  
overdenken, in ons opnemen en ernaar leven?

In die zin wensen wij u graag een zalig Pasen!

De redactie
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3.  Woordje van pastoor Guy

Beste mensen,

Langs deze weg wil ik graag alle lezers van de Kalfortse Klok een zalig 
paasfeest toewensen. De Verrezene gaat ons voor. Dat we Hem mogen 
ontmoeten in ons doen en laten te midden van het dorp waarin wij leven 
en wonen.   Hij nodigt ons altijd opnieuw uit om ons aan Hem toe te 
vertrouwen. Een bijzondere paaswens aan alle zieken, bejaarden, mensen 
die nog moeilijk uit hun huis kunnen en een wat eenzaam leven leiden. 
Dat ze iets van Gods levend gevende kracht mogen voelen.

Pastoor Guy

Zeg eens,
waar heb jij de engel ontmoet
die voor jou de steen wegrolde

toen jij bij het graf stond ?
Wie was voor jou zo’n engel

die in je donkerste dode momenten
van angst

ontmoediging en wanhoop 
heel dicht naast jou kwam staan

en luisterde  -  heel lang ?
Je voelde zijn begrip

en zijn warme hand die zei : 
Kom, ‘k ga met je mee.

Gaandeweg
brak in de donkere chaos weer licht door;

Je ging weer geloven in jezelf 
en in het Leven.

Wie was voor jou de engel
die de steen voor je wegrolde

en nieuw leven mogelijk maakte ?
En jij ? Voor wie ben jij die engel ?

Uit : ‘Naam die zin is van ons leven’ van Carlos Desoete, p. 167
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In Mechelen loopt een grootse culturele manifestatie onder de naam 
‘Stadsvisioenen’.  De stad viert de 450ste verjaardag van de oprichting 
van het aartsbisdom Mechelen.  Voor de stad heeft deze oprichting een 
grote weerklank gehad.  In de Lamotesite loopt een tentoonstelling 
‘De hemel in tegenlicht’ over uitingen van het volkskatholicisme in 
de voorbije eeuwen.  Tal van andere activiteiten worden door de stad 
Mechelen opgezet, de befaamde kanselredes dat na heel wat heibel 
hagepreken zijn geworden.  De levensbeschouwingen die actief zijn 
binnen Mechelen  werden samengebracht om elkaar beter te leren 
kennen en waarderen…

De katholieke en protestantse kerkgemeenschappen vonden dat ze in 
deze gegevenheid een eigen origineel initiatief moesten nemen.  Dat werd 
dan een ’Nacht van de Open Kerken’. Zo’n initiatief is niet nieuw.  Kerken 
in verschillende Europese steden namen reeds dit initiatief om aan een 
groter publiek een beeld te geven waar ze voor staan, wat hen beweegt 
en wat zij te bieden hebben aan de samenleving.  Vorig jaar was er een 
‘Nacht van de Open Kerken’ in Brugge en Utrecht.  N.a.v. de Mechelse 
verjaardag neemt deze stad de fakkel over om haar historisch zeer 
waardevolle gebouwen open te stellen voor het grote publiek.

Verscheidenheid

Twaalf kerkgebouwen in de Mechelse binnenstad staan op zaterdag 30 
mei van 18 u. tot 1 u. open voor het grote publiek.  In elke kerk zal er wat 
te beleven zijn.  De kerken willen door het organiseren van een Nacht 
van de Open Kerken uitdrukking geven aan de verscheiden vormen 
waarin het navolgen van Jezus concreet kan beleefd worden.  Waar is 
het christenen om te doen ?  In bepaalde kerken wordt een programma 
aangeboden dat nadruk legt op de schoonheid van het geloof.  Kunst in 
alle vormen (woord, muziek, schilder- en beeldhouwkunst) komen aan 
bod.  Een andere kerk legt meer de nadruk op het sociaal engagement 
van christenen.  In weer andere kerken kunnen bezoekers actief aan 
iets deelnemen.  Er is verscheidenheid aan werkvormen : theater, 
tentoonstelling, zang, meditatieoefening, conferentie, panelgesprek.  
Ook het christelijk bidden komt onder verschillende vormen aan bod.

4.  Nacht van open kerken Mechelen
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Een greep uit het aanbod

Rond 18 u. zullen alle klokken van alle Mechelse kerken in de binnenstad 
luiden.  Tien minuten later wordt dit gevolgd door een beiaardconcert 
vanuit de Sint-Romboutstoren.

Om 19 u. starten we met een Oecumenische Pinksterwake in de 
kathedraal.  Daarna kan de bezoeker die avond van de ene kerk naar de 
andere wandelen.  Om 20 u. is er een Taizé-gebed in de Jezuïetenkerk aan 
de Bruul, gevolgd door nog verschillende programmapunten.  Om 21 u. 
is er in de kerk van Sint Pieter en Paul aan de Veemarkt een panelgesprek 
gepland over ‘Geloof, Hoop en Liefde’ dat gemodereerd wordt door 
Nathalie Bekx van Radio 1 met als deelnemers : Eerste Minister Herman 
Van Rompuy, Mia Doornaert  van De Standaard en filmmaker Stijn Coninx.  
Om 22.30 u is in de Hanswijkbasiliek (Hanswijkstraat) een klank- en 
lichtspel over de geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk en de 
kerk.

Op de Grote Markt is er een stand (aan het stadhuis) waar elke bezoeker 
informatie kan krijgen en een folder die u helpt uw gading te vinden.   
Er is een cultureel traject, een spiritueel traject en een ander traject langs 
heen Mechelse kerken dat meer de nadruk legt op sociale initiatieven.   
Je kan ook van het ene  naar het andere overstappen.  De kerken liggen op 
wandelafstand van elkaar.  Elke bezoeker kan er dat uitkiezen wat zijn of 
haar voorkeur heeft.

Geloven en jong zijn ? !

Voor de jeugd is er een wervelend nachtspel voorzien dat start om 22 u. 
op de Grote Markt.  Mysterie en fictie, spanning en durf in het decor van 
de oude Mechelse kerkgebouwen !
Alle tieners zijn hier welkom.

Het volledige programma vind je op www.nachtvandeopenkerken.be
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De eerste vergaderingen van de ommegang 2009 zitten erop.  
Graag ruimen wij dan ook plaats in voor een overzicht van enkele  
nieuwigheden.

Meer en meer wordt er van buitenaf gevraagd naar goede zitplaatsen.  
Om de toeschouwers en de genodigden op een goede manier op te  
vangen, werkt onze technische ploeg aan de opbouw van een nieuwe  
tribune, die in het Kalfortdorp zal worden opgesteld. 
 
Onze werkgroep kostuums zit niet stil. De groep rond “De oproep tot de 
kruistochten” zal volledig in nieuwe eigen gemaakte kostuums worden 
gestoken. Dit omvat 8 paterskleren en 10 kostuums voor gewone volkse 
mensen uit de tijd van de kruistochten.
Ook zijn er contacten met de Sint-Dympnaprocessie van Geel voor een  
samenwerking rond het uitwisselen van kostuums.

Onze Mariavlaggen zijn uitgeput. Vanzelfsprekend zullen er worden 
bijgemaakt. Maar er wordt ook nagedacht over de vorm en de kleur van 
de vlaggen. Zo kan je er zeker van zijn dat ons dorp er dit jaar weer wat 
anders zal uitzien.   
  
We willen dit jaar speciale aandacht schenken aan de promotie. We willen 
onze ommegang immers levend houden en ervoor zorgen dat mensen van 
heinde en ver naar Kalfort komen afgezakt.

Onze technische ploeg hoopt dit jaar het magazijn in het Coolhemveld 
af te werken, zodat alle grote en zware stukken daar na de ommegang 
naartoe kunnen.

Onze ommegang zal dit jaar worden geopend door een heuse Kalfortse 
belleman, die met veel bombarie de aanwezigen zal verwelkomen.

Maar de belangrijkste inhoudelijke aanpassing situeert zich op het vlak 
van de aspergegroepen. Niet zonder reden werd ons door enkele mensen 
opgemerkt dat deze nog sterk konden worden verbeterd.

5.  Nieuws uit de ommegang
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Aspergeteelt in Kalfort

De groep wordt geopend door de dansgroep Soley die in een wervelende 
choreografie hulde brengt aan de asperge, de groente die Kalfort tot in het 
buitenland beroemd maakte. Vervolgens brengen we enkele figuren voor 
het voetlicht, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verspreiding 
van de aspergeteelt. We doen hiervoor dit jaar een beroep op de Lande-
lijke Gilde van Hingene-Wintam-Eikevliet. 

Eerst is daar Henri Meersmans (de Cap), die als vrachtvoerder meewerkte 
bij de aanleg van de baan Heist-op-den-Berg/Aarschot en daar asperge-
plantjes opmerkte.  Hij was de eerste die in Kalfort asperges teelde.  
Hij wordt in de ommegang vergezeld door een groep aspergestekers en  
enkele kwajongens die aspergebollekes afschieten met mussenflappers.

Daarna volgt Eugeen Van de Wiele, eigenaar van Coolhem, samen met 
zijn vrouw, te paard. Van de Wiele liet zijn rentmeester experimenteren 
met de witte asperges. 

Ook Baptist Vertongen is van de partij. Hij was de bezitter van de eerste 
automobiel in Kalfort en bracht de asperges in Parijs aan de man, waar ze 
werden verkocht als “asperges de Calfort”. 
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Een nieuw tafereel beeldt uit hoe asperges worden bewerkt: wassen, 
busselen en klaarmaken voor de verkoop op de markt. De groep wordt 
besloten met de leden van het Grafelijk Genootschap van de Asperges van 
Klein-Brabant, die met een koets door Kalfort worden gevoerd. 
Met dit alles hopen we onze asperges de plaats te hebben gegeven die ze 
in de ommegang verdienen.

Vergeten we verder zeker niet dat weer honderden figuranten van de 
partij zullen zijn, en velen daarvan komen van ver buiten onze Kalfortse 
grenzen! 
We verwelkomen onder meer opnieuw de vendelzwaaiers van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging, twee Thebaanse kwartetten, de paters op kruis-
tocht van de toneelkring van Eikevliet, de ridders van Hippique met 
onze schildknapen en de Excalibur-ridders van Sint-Niklaas, de arme 
pelgrims van de KAV-KWB Ruisbroek, de zingende zusters van Salvo-
calee Blaasveld, de jongleurs en acrobaten van de turnkring van Puurs, de 
Chordbusters als volkszangers, de straatartiest met aapje, de monniken 
van Breendonk, de boeren van Toneelkring Rust Roest Tisselt, achter-
nagezeten door het peloton Franse soldaten, de trommelaars van chiro 
Sint-Amands, de fanfare van Eikevliet, de heren van Puurs en de boeren 
van Kalfort uitgebeeld door Toneelvereniging Wantrien uit Elversele, de 
architect van de nieuwe kerk met zijn gevolg van Toneelkring Krokant uit 
Bornem, de soldaten van de vzw Fort Liezele, de herder met zijn kudde 
schapen, de accordeonist Iwein Jacobs, de kermisgangers en foorkramers 
van Toneelkring Trouw aan Kunst van Hamme, onze harmonie Concor-
diavrienden, ons zangkoor samengesteld uit zangers van de wijde omtrek,  
de Ridderorde van Sint-Jan van Jeruzalem enz. enz. enz. enz. enz. enz.
Dit alles samen met de honderden Kalfortenaren die meedoen, vormt een 
enthousiaste groep die dit jaar de ommegang voor duizenden  
toeschouwers zal neerzetten!
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MARIA DOOR VLAANDEREN GEDRAGEN

Met het project “Maria door Vlaanderen gedragen” inventariseren 
de initiatiefnemers de historische gegevens over de Mariabeelden 
en plechtigheden waarbij Maria door Vlaanderen wordt gedragen in 

gebedstochten, ommegangen, processies en stoeten.

In mei worden er twee belangrijke evenementen georganiseerd, 
waaraan Kalfort deelneemt.   

Wil je meewerken, dan mag je steeds je naam opgeven bij één van de 
leden van het ommegangcomité of op ommegang@kalfort.be.

 
Overzichtstentoonstelling met Mariabeelden uit heel Vlaanderen

van donderdag 21 mei 2009 tot en met zondag 24 mei 2009
in de kerk van Boom  

(do. 21 mei van 14 u. tot 18 u., vr. 22 mei en za. 23 mei  
van 10 u. tot 18 u. en zo. 24 mei van 10 u. tot 12 u.)

Mariale Jubeltocht met Mariabeelden uit gans Vlaanderen
De apotheose van het project is een processie met de Mariabeelden, 

opgeluisterd met muziek, zang, vlaggenspel en choreografie.
Deze Mariale Jubeltocht heeft plaats op zondag 24 mei 2009  

om 14.30 u. in de centrumstraten van Boom
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Eind 1911 telde Puurs 4970 inwoners.  In 1911 werden er 78 jongens en 
89 meisjes geboren.  44 mannen en 46 vrouwen overleden.  Men telde  
26 huwelijken, 2 onwettige geboortes, 8 levenloos aangegeven kinderen, 
2 wettigingen en 1 tweeling.  De net geen 5000 inwoners waren getuige 
van de komst van de “grooten Biographe, waar alle man wonder over spreekt”.  
Deze “Biographe” was de nieuwste uitvinding op het vlak van de  
cinematografie, met “geen ten minste flikkering”.  Alle zondag werden 
er vertoningen gehouden in zaal De Harmonie in Puurs.  Een voorbe-
houden plaats kostte 1 frank.  Voor eerste rang telde men 0,75 fr. neer, 
voor tweede rang 0,50 fr. en voor derde rang 0,30 fr.  ’s Zondags was er 
een speciale namiddagvoorstelling voor kinderen voor de prijs van  
15 cent. De Puursenaars vernamen ook dat bij de weduwe Vital Marnef 
op de Eikse Amer een nieuw stalen schip, dat te Amsterdam was ge-
bouwd, werd geleverd.  Het vaartuig was 14 meter lang op 3 m 80 breed, 
was van een benzinemotor voorzien en bestemd voor de vaart naar Ant- 
werpen. Het werd plechtig ingewijd en kreeg de naam “Arbeidsvrucht”.

Kerkelijk nieuws

Op woensdag 8 juni 1910 werd kardinaal Mercier, aartsbisschop van 
Mechelen, plechtig in Puurs ingehaald.  Het was het eerste bezoek van de 
kardinaal aan de gemeente.  “Ja, plechtig en grootsch was deze inhaling en  
Zijne Eminentie heeft menigmaal door woorden en gebaren zijne voldoening 
uitgedrukt.  Van ’s morgens vroeg wedieverde iedere brave burger om zijn huis 
’t best te versieren: overal bloemen, planten en kransen, overal vlaggen, overal 
jaarschriften. Aan de kerkdeur was een schone praalboog opgericht. Aan ’t einde 
van het dorp insgelijks een schone praalboog, en ene welversierde estrade.  Hier 
namen rond 9 ½ ure de geestelijkheid, de gemeenteoverheid, de kerkenraad, het 
bestuur van de arme en het hospice plaats. Rond 10 ure stapte Zijne Eminentie 
uit de automobiel en werd door de overheid verwelkomd.”
Er werd een redevoering uitgesproken door burgemeester Adolf  
Verbelen, die door de kardinaal werd beantwoord.  Ondertussen had de 
stoet zich op het statieplein en de statiestraat gevormd en trok in deze 
volgorde voorbij:

6.  Kroniek van Kalfort, 1910-1915 (5)
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1. Gendarmen te paard
2. De fanfare van Kalfort
3. Groep vormelingen (jongelingen met nationale vlag, meisjes met Congo 
vlag, jongens met Puurse vlag en meisjes met pauselijke vlag)
4. De Jan De Blockskring
5. De Schuppen-zotten
6. De verloren zonen
7. De Leopoldisten en Pompiers
8. De bolders
9. De wipmaatschappij
10. De Katholieke Jonge Wacht
11. De Koninklijke Harmonie
12. De vlag van het Heilig Sacrament met een afvaardiging van de leden 
van de Confrerie
13. De vlag van het Heilig Hart, omringd door twaalf kleinere vlaggen, de 
twaalf beloften voorstellende “die Jezus deed aan diegenen die zijn Heilig 
Hart zullen vereren”, en een afvaardiging van de Bond van het Heilig 
Hart
14. Een ontelbare groep maagdekes en engelen
15. De kinderen van het pensionaat der Zusters Ursulinnen met hun 
schone groepen maagdekes en kostbare vlaggen.

Bezoek kardinaal Mercier aan Puurs op 8 juni 1910. De Puurse notabelen met kardinaal 
Mercier.  Naast hem zitten burgemeester Verbelen en deken Geboers.
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“De stoet defileerde op een onberispelijke wijze en zijne Eminentie had een 
vriendelijke groet voor elke maatschappij. (…).  Onderweg verliet Zijne Emi-
nentie menigmaal de stoet, om de kleine kinderen, die zich met hunne moeders 
in de straat bevonden, te zegenen, en eens vriendelijk op hunne kaakjes te klop-
pen. Hartroerend was dit schouwspel en menige dier gelukkige moeders konden 
hunne tranen niet bedwingen. (…)  Na de ceremoniën van het vormsel hadden 
al de maatschappijen post gevat van aan de kerk tot aan de pastorij. Hier stonden 
al de vlaggen die aan den stoet hadden deel genomen, alsook al de kinderen en 
maagdekens. Het schouwspel was toverachtig. Een zee van schitterende vlaggen. 
Men merkte gemakkelijk op dat Zijne Eminentie bewogen was. Maar de aan- 
doening steeg ten top toen de Koninklijke Harmonie het “Naar wijd en zijd” aan-
hief, dat al de kinderen, en al de leden der maatschappijen, mede zongen.  
Zulk ogenblik van zoet genot, van diepe ontroering kan men niet gemakkelijk ver-
geten. Na een laatste maal de menigte gezegend te hebben trad Zijne Eminentie  
de Dekenij binnen.”

Links: priester Felix Jan Janssens (1886-1947); rechts doodsprentje van Egidius Franciscus 
Van den Bossche.
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Het vormsel voor de kinderen van Puurs, Liezele en Lippelo werd die dag 
door de kardinaal toegediend.  In Kalfort vormde bisschop De Wachter de 
kinderen van Kalfort en Breendonk, in Hingene die van Hingene, Wintam 
en Eikevliet en in Bornem die van Bornem, Branst en Weert.

Er is nog kerkelijk nieuws dichter bij huis.  In 1991 wordt Felix Jan Jans-
sens priester gewijd.  Jan was een telg uit de familie van Fien Neef uit de 
Schipstraat.  Hij zou later leraar worden aan het Sint-Gummaruscollege 
in Lier (1911), onderpastoor in Brussel (Heizel) (1912), onderpastoor in 
Mechelen (Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle) (1922) en pastoor in Muizen 
(1928). Hij ging op rust in Geluwe in 1945 en overleed in 1947.

Op 20 augustus 1911 overleed op 86-jarige leeftijd Egidius Franciscus Van 
den Bossche, oud-pastoor van Kalfort. Hij was geboren op 30 december 
1824 in Londerzeel.  Na op 20 december 1851 priester te zijn gewijd in 
Mechelen, werd hij benoemd tot onderpastoor te Evere, en vervolgens te 
Wolvertem. Op 23 december 1873 werd hij pastoor in Kalfort, “welke paro-
chie hij met een gewaardeerde en nooit verflauwenden iever bestuurde”. In 1898 
werd zijn zilveren jubelfeest gevierd. Tot in 1909 bleef E.H. Van den  
Bossche met het geestelijk bestuur van Kalfort belast, waarna hij op rust 
ging in Puurs.  “Indien men een pastoor mag beoordelen volgens de schoonheid 
zijn kerk, de luister van de eredienst, de bloei der werken, dan moet men voorzeker 
zeggen dat de pastoor Van den Bossche met iever en beleid in de wijngaard des 
Heren gewerkt heeft”, schreef Theofiel Cooremans.  Tijdens zijn pastoor-
schap brandde de politieke strijd onder de katholieken in Puurs in alle 
hevigheid los. Samen met zijn onderpastoor Désiré De Beucker koos hij 
toen resoluut partij voor de fractie van de burgemeester Verbelen.
Op 23 augustus had in Puurs onder een aanzienlijke toeloop de uitvaart 
plaats, waarna het lijk werd overgebracht naar het kerkhof van Kalfort. 
Daar werd de dag daarop een dienst gehouden voor de Kalfortenaren.  

Er was ook positief nieuws te melden.  Op 12 mei 1912 had er in de kerk 
een indrukwekkende plechtigheid plaats.  Frans De Wachter, briga-
dier-veldwachter in Mortsel, kwam met zijn familie dank betuigen voor 
een miraculeuze genezing. Het jaar daarvoor had Frans “tengevolge van 
verzweringen der ingewanden” een operatie moeten ondergaan, waardoor 
zijn leven aan een zijden draadje hing. Er werd noveen op noveen ter ere 
van Onze-Lieve-Vrouw gehouden, om genezing te vragen.  “En thans ge-
niet hij de beste gezondheid door de tussenkomst van onze Goddelijke Moeder.  
Lof en dank aan Onze-Lieve-Vrouw.  Ere aan de Moeder van de Zoon Gods”.
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Personalia

Verder lezen we in het Nieuwsblad berichtjes over het wel en wee van vele 
Kalfortenaren.  Henri en Ferdinand Vertongen, zonen van hoefsmid Jozef 
Vertongen, behaalden in 1910 respectievelijk de eerste prijs ‘Beginselen der 
werktuigkunde’ en de tweede prijs ‘Tekening van smederij’ in de teken-
school van Temse.  Ze werden aan het station opgewacht door burge-
meester Verbelen, samen met de fanfare van Kalfort.  “De heer Burgemeester 
Verbelen verwelkomde al de bekroonden en wenste hun hartelijk proficiat. (...) 
Stoetsgewijze, onder het spelen van schone pasmarsen ging het toen naar Calfort, 
waar de prijswinners feestelijk tot hun woning werden geleid; en nog lang heerste 
er leven en opgewektheid ter hunner eer in het dorp.”  Er waren nog andere 
onderscheidingen te melden.  In 1910 ontving kleermaker Karel Van de 
Voorde de medaille 3de klas voor daden van moed en zelfopoffering.  
Herbergier Louis De Smedt en blokmaker Charles Van Bogaert ontvin-
gen een eervolle vermelding.
In 1911 behaalde Bertha Verbeeck het diploma van onderwijzeres in de 
normaalschool in Sint-Niklaas.  August Bosserez legde in dat jaar met 
succes zijn tweede examen in de handels-, consulaire en koloniale weten-
schappen af.  In 1912 beëindigde Henri Bosserez zijn opleiding genees- 
kunde aan de universiteit van Leuven.  Tenslotte ontving Josephine  
De Hollander in 1913 het bekwaamheidsdiploma aan de snijschool van 
madame Feremans-Marnef in Antwerpen.

Op 23 en 24 maart 1913 vond het gouden jubelfeest van het echtpaar Van 
den Bossche-Goossens plaats, aangekondigd met grof geschut. Het pro-
gramma verliep als volgt: “Om 9 uren, vorming van een stoet in de Schip-
straat, opgeluisterd door de fanfaren “De Vereenigde Vrienden”, met hun prachtig 
vaandel aan het hoofd, gevolgd door de jubilarissen in open rijtuig, omringd door 
maagdekes; daarna familieleden, vrienden en kennissen. Bijwoning der plechtige 
mis om half tien. Terugtocht van de stoet naar het huis der jubilarissen.  Aan-
bieding van de erewijn.  Overhandiging van een prachtig geschenk door de in-
woners van Calfort geschonken; terwijl de fanfaren van Calfort de schoonste mu-
ziekstukken zullen uitvoeren. Daarna zullen de jubilarissen en familieleden op een 
smakelijk eetmaal vergast worden.  Grote prijskamp voor wielrijders “Vogelpik”. 
Inschrijving bij Edmond Maes, winkelier, Schipstraat aan de molen, en bij B. 
Van de Voorde, hoek der Schipstraat; de uitdeling der prijzen zal plaats hebben bij 
Florent Van Herstraeten, bakker, Schipstraat. Des avonds algemene verlichting, 
vuurwerk en prachtige lichtstoet. Die dag zal er muziek zjin in gans de straat,  
dus een echte kermisdag.”
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Op 4 augustus 1912 werd de 7de zoon gedoopt van het echtpaar Charles 
Segers, wonend in “de Hel” op de Kleine Amer. De heer en mevrouw 
Maes, dienstdoend burgemeester, waren peter en meter.

Maar het was niet altijd plezier.  Er waren ook sterfgevallen te betreuren.  
Op 17 oktober 1910 vond de begrafenis plaats van de 15-jarige Frans  
De Cat.  De fanfare en de Katholieke Jonge Wacht vergezelden zijn stof-
felijk overschot. Jan Van de Ven, scretaris van de fanfare, zei onder meer: 
“De schrikkelijke dood ontvreemdt aan de fanfaremaatschappij een haar jongste 
en ieverigste leden, onze vriend Frans De Cat.  Alwie Frans van nabij kende is 
getuige van zijn vriendelijke gezelligheid en zijn oprecht deugdzaam karakter.  
De eenvoudigheid in al zijn doen en laten had hem dan ook bij iedereen bemin-
nelijk gemaakt.  Doch in het schoonste zijner jaren wordt de voorbeeldige jonge-
ling aangetast door een ongeneesbare kwaal welke hem verscheidene maanden op 
het ziekbed neerlegde, en niettegenstaande de grote kwellingen zijner ongeneesbare 
ziekte hoorde men geen enkele klacht noch zucht zijn stervende mond ontsnap-
pen.”  In 1912 hadden de verenigingen ook de dood van Edmond Van 
Schoor, “een brave werkman” te betreuren en in 1914 die van Theodore Van-
herstraeten, commissaris van de fanfare “De Vereenigde Vrienden”.

Firma Vertongen.  V.l.n.r. Jozef Vertongen sr., Jozef Maes, Petrus Van Dam, Henri Verton-
gen, Ferdinand Vertongen, Achiel Vertongen; Albert Van den Brande, Emiel Kerremans, 
Desire Cloostermans, Jozef Vertongen jr.
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Aan hoe ons dorp in de kunst verschijnt, zou best eens een tentoonstel-
ling kunnen worden gewijd! Onlangs ontving de parochie schilderijen 
van Lucien Verhavert, die daar alvast een plaatsje in zouden krijgen. 
 
Het tekentalent van Verhavert (°Willebroek, 1925) wordt opgemerkt door 
onderwijzer Troch. Die moedigt hem aan een opleiding te volgen aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten in Boom.  Na de oorlogsjaren trekt 
hij naar de academies van Mechelen en Sint-Niklaas. In 1982 richt hij op 
vraag van het gemeentebestuur van Willebroek samen met beeldhouwer 
Henri Van Beersel het Willebroeks Kunstatelier op, waar hij ook vele jaren 
les geeft. In 1987 ontvangt hij de Culturele Prijs van de Gemeente Wille-
broek. Lucien Verhavert werd laureaat in  diverse nationale wedstrijden. 
In 1955 behaalde hij de Prijs ‘Schilders van de Schelde’ (Bornem) en in 
1977 de Prijs voor Figuratieve Schilderkunst ‘Raymond de la Haye’ (Lier).  
Lucien schonk ons twee schilderijen met als onderwerp “Kalfortdorp in 
het midden van jaren zeventig”.

7.  Kalfort in de kunst
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Sedert dit werkjaar is de viering van de geloofsbelijdenis en het  
vormsel gesplitst.  

Geloofsbelijdenis

Kinderen die in het zesde leerjaar zitten worden uitgenodigd om in te 
schrijven voor de Hernieuwing van de Doopgeloften.  Ze worden hierop 
voorbereid met een aantal bijeenkomsten in de eigen parochie.   
De viering van de Hernieuwing van de Doopgeloften  gebeurt in de 
eucharistie van zaterdag 2 mei om 17 u.  Dit is dezelfde datum waarop 
vroeger het Vormsel toegediend werd : drie weken na Pasen.  Dit blijft zo 
in de toekomst.

Vormsel

Het vormsel gebeurt met meerdere parochies uit de buurt samen.  
De kinderen worden na de viering van de geloofsbelijdenis uitgenodigd 
om in een kort traject te stappen dat uitmondt in het toedienen van het 
vormsel  Dit programma wordt doorlopen met alle kinderen van alle 
parochies uit de federatie Puurs  Er wordt o.m. een weekend gepland 
in oktober waar alle kandidaat-vormelingen op verwacht worden.  Dit 
weekend gaat door in De Pelgrim in Scherpenheuvel.  De 12-jarigen en 
hun ouders die ingeschreven zijn voor de Geloofsbelijdenis én hun ouders 
kregen hierover reeds alle informatie. 

Het vormsel is voorzien op zaterdag 14 november 2009 in de Sint-Pieters-
kerk van Puurs en zal toegediend worden door oud-hulpbisschop  
Jan De Bie.  Omwille van de grootte van de groep zullen er waarschijnlijk 
op deze dag  twee vieringen gepland worden.

Daarna worden de gevormden uitgenodigd op verschillende initiatieven 
die door een werkgroep jeugdpastoraal worden opgezet.  Het hele opzet is 
bedoeld om van het vormsel een startpunt te maken voor een jeugd- 
pastorale werking.  

8.  Geloofsbelijdenis en vormsel
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Vanaf 1991 is Fons de trouwe koorleider van ons parochiaal zangkoor. Op 
de foto zie je hem uiterst rechts met zijn zangkoor in 1997. Trouw en stipt 
was Fons zeker.  Je kon op hem rekenen.  Jarenlang heeft hij het beste van 
zichzelf gegeven. Een koor leiden is niet altijd eenvoudig.  Er is meer  
nodig dan technische bekwaamheid.  Je moet ook nog mensenkennis 
hebben en er voor zorgen dat iedereen zich gewaardeerd voelt.  Wegens 
ouderdom en gezondheidsproblemen geeft Fons nu zijn ontslag.   
We betreuren dat, maar aanvaarden ook zijn beslissing.  

De parochieploeg houdt er aan Fons uitdrukkelijk te danken voor zijn 
enorme inzet voor ons zangkoor.  We willen onze dankbaarheid uit-
drukken tijdens een eucharistieviering gevolgd met een glaasje en hapje 
nadien.  De datum kunnen we nu nog niet meedelen.  Maar we hopen dit 
zeker nog vóór de grote vakantie te kunnen doen ! 

André Schampaert zal de taak van Fons overnemen en naar verluidt wil 
pastoor Koen wel eens fungeren als “hulpdirigent”.  Voor wie het nog niet 
wist : een zangkoor leiden is de grote passie van pastoor Koen !  Ik voel 
dat het tussen hem en de dames van het zangkoor bijzonder goed klikt.

Pastoor Guy, namens de Parochieploeg

9.  Dank aan Fons Cools
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10.  Uit de oude doos

“Kalfort in contrast” is het thema van de tentoonstelling 2009.  De ten-
toonstelling zal gevuld zijn met foto’s van Kalfort vele jaren geleden. 
We zoeken hiervoor nog heel wat materiaal.  Heb je foto’s van merk-
waardige plaatsen en gebouwen (boerderijen, huizen, kapelletjes) die 
ondertussen zijn afgebroken of veranderd, straatgezichten enz.  
Bezorg ze ons! Ze worden gedigitaliseerd en later terugbezorgd.
Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, info@kalfort.be, 03 889 97 15.

Voor dit boekje selecteerden we een foto van de processie in 1965, toen de 
grote toer nog werd afgelegd. Herdertjes trekken voorbij het nu  
verdwenen Echelpoelhof in de Meersmansdreef. V.l.n.r. x, Ludo De Prins, 
Stefan De Schepper, Jan Daems, kleuterleidster Jeanne Daelemans, Jos 
Maes, Roland Boudewijns en Jos Meersmans.
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11.  Familienieuws

Overlijdens

Albert Peersmans, echtgenoot van Vonny Spiessens
(° Bornem, 26 december 1946 - + Kalfort, 24 maart 2009) 

 
      
Jozef Schokkaert, echtgenoot van Finneke Moons
(° Wintam, 6 augustus 1927 - + Kalfort, 15 maart 2009) 

 
      
Maria Griselle De Decker, weduwe van Jozef Peeters
(° Puurs, 25 januari 1921 - + Bornem, 24 februari 2009) 

 
      
Jacqueline Eeraerts, echtgenote van Jos De Wachter
(° 2 juli 1937 - + 20 februari 2009) 

 
      

André Maes, weduwnaar van Jeanne Vertongen
(° Puurs, 26 mei 1931 - + Bornem, 7 februari 2009)  
      

Rita Maes, echtgenote van Paul De Haes
(° Willebroek, 4 januari 1946 - + Wilrijk, 20 januari 2009) 
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Marcel Braspennincx, echtgenoot van Frieda Waumans
(° Loenhout, 9 april 1930 - Bornem, 19 januari 2009) 

 
      
Pauline Teck, echtgenote van Jan Huyssens
(° Kalfort, 7 september 1932 - + Kalfort, 15 januari 2009)

Suzanne Boey, weduwe van Frans De Cock, levensgezel van 
Arnold Van Cauwenbergh
(° Puurs, 29 april 1924 - + Reet, 13 januari 2009) 

 
Alfons Cools, echtgenoot van Philomena Van Hoeck
(° Bornem, 22 juni 1932 - + Kalfort, 13 januari 2009) 

Paula Vercauteren, weduwe van Jan Goossens
(° Temse, 1 maart 1914 - + Bornem, 31 december 2008) 

 
Frans Cleemput, echtgenoot van Rosa Wauters
(° Liezele, 29 februari 1936 - + Bornem, 27 december 2008)  
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Louisa (Wiske) Magnus, weduwe van Jozef Dehertogh
(° Boom, 10 december 1914 - + Puurs, 26 december 2008) 
 

      
Anna Van Lens, weduwe van Charles Hendrickx
(° Deurne, 5 oktober 1932 - + Sint-Niklaas, 10 december 
2008) 
 

Alle overlijdens worden op de website www.kalfort.be onder de rubriek 
“Kalfortenaren” vermeld, van zodra ze worden meegedeeld.
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12.  Kalender

Do. 9 april  20.00 u.: Witte Donderdagviering (Kalfort)
Vr. 10 april  15.00 u.: Kruisweg (Ruisbroek, Sint-Carolus) 
   20.00 u.: Wake rond het kruis  
      (Ruisbroek, Sint-Catharina)
Za. 11 april  20.00 u.: Paaswake (Breendonk) 
Zo. 12 april    9.30 u.: Paasmis (Ruisbroek, Sint-Carolus)
   11.00 u.: Paasmis (Ruisbroek, Sint-Catharina)
   11.00 u.: Paasmis (Kalfort)

Ma. 13 april  10.00 u.: Paasmaandag - Eucharistieviering

Za. 2 mei   14.00 u.: Plechtige communie met hernieuwing van 
   de doopgeloften van de 12-jarigen
   17.00 u.: Eucharistieviering
Za. 9 mei  11.00 u.: Eerste Communieviering  
   (‘t Kasteeltje Molenstraat)
   13.00 u.: Eerste Communieviering  
   (Lagere school Winkelveld)
   17.00 u.: Eucharistieviering

Do. 21 - zo. 24 mei Overzichtstentoonstelling Mariabeelden, Boom

Zo. 24 mei  14.30 u.: Mariale jubeltocht Boom

Do. 25 juni  19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 27 juni  11.00 u.-12.00 u.: Pasbeurt Maria-ommegang

Za. 15 augustus Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
   11.00 u.: Eucharistieviering aan de kapel van de 
       Lichter
   17.00 u.: Eucharistieviering

Vr. 21 augustus 20.00 u.: Maria-avond
Za. 22 augustus 17.00 u.: Openingsmis begankenisweek
Zo. 23 augustus 11.00 u.: 22° Maria-ommegang 
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13.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 Kalfortse groente bij uitstek - goed voor (afk.)
 2 persoonlijk voornaamwoord - vervuilingseenheid (afk.) - Engelse 
 schoen 
 3 niet rijke - deel van een fiets 
 4 schilder die de parochie schilderijen schonk
 5 Oude Verbond (afk.) - muzieknoot
 6 Liezels koor
 7 aangeslibde grond
 8 vrouwennaam
 9 Europeaan - persoonlijk voornaamwoord - schrijfgerei
10 stoomschip (afk.) - digirent die afscheid neemt
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Het 70ste Kalfortse Klokske verschijnt in juni 2009.  
Artikels zijn welkom tot 1 juni 2009 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 Turkse eretitel - deel van een kerk 
 2 sociaal-economische raad Vlaanderen - het geheel
 3 kardinaal die in 1910 Puurs bezocht
 4 dier - Cabibbo/Kabayashi/Maskawa matrix (afk.)
 5 muzieknoot - afkorting van hartafstand - ik
 6 Afrikaans landschap
 7 dooreengehaald kledingstuk
 8 plaats in Vietnam - reisje
 9 Haïtiaanse munt - lichaamsdeel
10 belangrijke Kalfortse familie, die startte met een groot bedrijf

Oplossing nr. 68


