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2.  Woord vooraf

Beste lezer

Bijna is het weer zover. Onze jeugd heeft zijn examens zo goed als achter 
de rug. De zomervakantie dient zich aan. Twee maanden lang hebben 
onze kinderen en jongeren vrije tijd. 

Onze Kalfortse jeugdbewegingen trekken er in juli weer op uit. Toch straf 
dat deze traditie nog zo goed stand houdt. Ondanks alle weelde, de vele 
buitenlandse reizen, de concurrentie van ontspanningsvormen waar je een 
kick van krijgt, behoudt dat jaarlijkse kamp zijn aantrekkingskracht. 
Misschien omdat het gewoon gebaseerd is op de essentie? Tien dagen 
lang zijn jongens en meisjes onder elkaar, zonder materieel comfort, maar 
gewoon om het plezier samen te zijn.

Elk jaar opnieuw worden jonge mensen gevonden die zich engageren om 
dat alles mogelijk te maken. Leiders en leidsters zetten zich zondag na 
zondag, jaar na jaar, in, om met jonge mensen op stap te gaan. Zo creëren 
zij een derde opvoedingsmilieu na het gezin en de school. En een opvoe-
dingsmilieu dat niet te onderschatten is. We kunnen die leiders en leid-
sters daar niet voldoende voor dankbaar zijn. Dus petje af! En maak er een 
ongelooflijk tof bivak van, waar je nog jaren over zal praten!!

De redactie
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3.  Woordje van pastoor Koen

Beste Kalfortenaren,

Ze zijn in aantocht: de langste dagen van het jaar. Tot en met 23 juni 
blijven ze lengen, waarna het aantal zonne-uren nadien langzaam maar 
zeker terug afneemt. Zelf vind ik dit een heerlijke tijd. De klaarte tijdens 
de avondrust en bij open weer dat extraatje, wanneer de horizon verkleurt 
bij het langzaam onderduiken van de zon, vind ik echt zalig om van te 
genieten. En ’s morgens gewekt worden door het gezang van de vogels 
en het gekwetter van hun jongen die nu voor het eerst het luchtruim 
verkennen. Veel, heel veel licht en ook veel bedrijvigheid onder al wat 
leeft.

De activiteit van de vogels doet me terugdenken aan een paar jaar terug 
toen ik als seminarist stage liep in Zoutleeuw, een stadje nabij Sint-
Truiden. Tegen de voorgevel van de prachtige middeleeuwse kerk aldaar 
bouwen zwaluwen er jaarlijks hun nesten: kleine bolwerkjes gemaakt 
van leem en stro. Vanuit mijn logeerkamer had ik een goed zicht op 
de bedrijvigheid van deze diertjes die me met hun snerpende fluittoon 
vaak wisten af te leiden wanneer ik er aan de computer zat te werken. 
Indrukwekkend is de snelheid en de vliegwijze van deze aparte vogels. 
In stijle curves klimmen ze omhoog tegen de zwaartekracht in. En 
wanneer ze langs een kleine opening hun nest verlaten duiken ze met veel 
spektakel, als langs een onzichtbare glijbaan, naar beneden. Maar zonder 
te pletter te storten. Deze vogel lijkt wel te flirten met de zwaartekracht als 
je z’n stunt- en vliegwerk aanschouwt. 

Om dit alles spreekt de zwaluw tot mijn verbeelding. Ja, ik wil graag 
voorbeeld nemen aan de zwaluwen. 

Vooreerst omdat ik mijn hele leven lang nestwarmte en geborgenheid 
nodig heb. Ik verlang een plek om uit te rusten, op krachten te komen 
en van waaruit ook mijn grootste activiteiten en bezigheden mogen 
vertrekken. Kortom, een uitvalsbasis om te leren vliegen tegen de 
zwaartekracht in. Want ik wil geloven in een opwaartse kracht die 
uiteindelijk sterker blijkt en is dan elke neerwaartse beweging. Maar wat 
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ik zo mooi vind, is de wijze waarop de zwaluw de zwaartekracht zijn 
werk laat doen zonder er zich volledig aan te onderwerpen. Wat een 
opgebouwd vertrouwen! Want als ik me goed herinner, leren de jongen 
deze acrobatie door hierin al doende hun ouders na te volgen. Deze 
vogel is ongetwijfeld gemaakt om dit vliegwerk aan te kunnen maar 
de souplesse en durf zijn zeker ook aangeleerde eigenschappen. Het 
zit ze enerzijds in de genen en anderzijds leren ze deze uitmuntende 
vliegcapaciteit slechts al doende ten volle benutten. 

En daarmee is nog niet alles gezegd van wat deze vogel in de lucht 
kan demonstreren. Guido Gezelle roept het allemaal in herinnering in 
zijn bekende gedicht. In aansluiting op dit stukje poëzie wens ik jullie 
allemaal een mooie zomer toe en een behouden vlucht, op welk vlak ook. 

Laat het beeld van de zwaluw ons allen inspireren, wat ons ook in ons 
eigen leven te doen staat.

medepastoor Koen
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“Zie, zie, zie,
zie! zie! zie!
zie!! zie!! zie!!
zie!!!”

tieren de
zwaluwen,
twee- driemaal
drie,
zwierende en
gierende:
“Niemand, die... 
die
bieden de
stiet ons zal!
Wie, wie? Wie??
Wie???”

Piepende en
kriepende
zwak en ge-
zwind;
haaiende en 
draaiende,
rap als de
wind;
wiegende en
vliegende,
vlug op de
vlerk,
spoeien en
roeien ze
ringsom de
kerk.

Lege nu
zweven ze, en
geven ze
bucht;
hoge nu
hemelt hun’
vlerke, in de
lucht:
amper nog
hore ik ... en,
die ‘k niet en
zie,
lijvelijk
zingen ze:
“Wie??? Wie?? Wie?
wie ... “

25 mei 1897

Uit de bundel Laatste Verzen 

Gierzwaluwen - Guido Gezelle
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EEN PRIMEUR

Zaterdag 2 mei was een bijzondere dag voor dertig jongeren uit onze 
parochie. Sinds de vernieuwing van de voorbereiding op het sacrament 
van het vormsel hebben zij als eersten in een feestelijke viering de 
geloofsbelijdenis uitgesproken. Het was een moment dat bij hun ou-
ders, peter en meter ongetwijfeld veel herinneringen opriep aan de dag 
waarop hun kinderen werden gedoopt. Dat was althans de bedoeling. 

Met hun eigen doopkaars in de hand kwamen ze de kerk binnen en heb-
ben ze nadien in een plechtig moment de kernpunten van het christelijk 
geloof beaamd. Aansluitend kwamen ze ook één voor één bij de doopvont 
om er als herinnering aan hun doopsel een kruisteken te maken met 
doopwater. Dit centrale moment van de viering werd afgesloten met een 
stevig geloofslied. 
Met de viering van de plechtige geloofsbelijdenis wordt eigenlijk een 
element uit de vormselviering, namelijk de christelijke geloofsbelijdenis, 
afzonderlijk gevierd. In de catechese van de voorbije maanden werd dan 
ook zoveel mogelijk naar het eigene van die boodschap toegewerkt. 

In het najaar, op zaterdag 14 november volgt dan nog de eigenlijke viering 
van het sacrament van het vormsel. Dit zal gebeuren in een gezamenlijke 
viering voor alle jongeren van de federatie Puurs. Want met de viering 
van het vormsel willen we voortaan een impuls geven om jongeren verder 
te helpen groeien in geloof. Daartoe wordt momenteel volop gewerkt aan 
een jongerenwerking om met de geïnteresseerden onder hen na het vorm-
sel verder op weg te gaan. De eigenlijke voorbereiding op het vormsel 
wordt daarom tot een minimum beperkt omdat de inhoudelijke catechese 
reeds de voorbije maanden is gegeven en omdat het toch de bedoeling is 
nadien met deze jongeren naar een jongerenwerking over te stappen. 

In aanloop op de vormselviering wordt er enerzijds een halve dag voor-
zien waar ze kunnen kennismaken met jongeren van andere parochies die 
ook het vormsel zullen vieren. Deze namiddag zal doorgaan op zaterdag 
5 september. Het programma bestaat uit een wandeling met onderweg 
vele leuke opdrachtjes en spelletjes. Daarna volgt er nog een weekend

4.  Geloofsbelijdenis in Kalfort
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waarin specifiek naar de vormselviering wordt toegeleefd. In de sfeer van 
dit weekend is het tevens de bedoeling hen warm te maken om naast hun 
andere vrijetijdsactiviteiten ook voor geloof te blijven kiezen. We doen er 
daarom alles aan om hier iets tofs van te maken.

Graag bedanken we ook nog eens de dames van de KVLV die na de 
viering van de geloofsbelijdenis de receptie hebben verzorgd zodat we 
na afloop nog even gezellig konden samenzijn. Maar niet te vergeten, 
bedanken we in het bijzonder ook nog eens de catechisten die zich vrij-
willig hebben ingezet om dit werk ook dit jaar zo goed mogelijk rond te 
krijgen. Dank je wel Ann Illegems, Ann Servaes, Tim Schampaert en Leo 
Szapinszky! En ook nog eens proficiat natuurlijk aan de communicanten 
en hun familie die in voorbereiding op het sacrament van het vormsel de 
plechtige geloofsbelijdenis hebben gevierd. 

Kom erbij!

Voor het komende werkjaar zoeken we nog enkele catechisten om onze 
ploeg te versterken. Misschien is dit iets voor jou…? Catechese geven 
is gegarandeerd een ervaring waar je anders uitkomt dan toen je eraan 
begon!  Wat houdt dit engagement precies in? Het programma bestaat uit 
tien samenkomsten met de kinderen, twee ouderavonden en een tweetal 
vieringen. Daarnaast wordt elke maandelijkse bijeenkomst met de kin-
deren vooraf met de catechistenploeg voorbereid.  Elke catechesebeurt 
vertrekt vanuit een verhaal uit het leven van Jezus. In de voorbereiding 
gaan we met de catechistenploeg op zoek naar passende werkvormen 
om de kernpunten van het christelijk geloof die uit de achtereenvolgende 
Jezusverhalen oplichten, op een plezante manier met de kinderen te delen. 
Als hulp staat het gehele traject van tien beurten in een werkmap uit-
getekend die tevens als leidraad dient om naar de viering van de geloofs-
belijdenis toe te werken. Maar de inbreng, de creativiteit en vooral het 
getuigenis van de catechist blijven nog altijd het meest doorslaggevend. 
Ja, het is een avontuurlijke en uitdagende belevenis.

Misschien heb je nu wel zin gekregen om eens catechese te geven of wil je 
graag wat meer uitleg. Neem dan gerust contact op met een van de vol-
gende personen: Ann Servaes (03 889 93 30), Ann Illegems (03 899 42 91), 
Leo Szapinszky (0494 51 77 77) of medepastoor Koen Verheire  
(03 866 49 00)
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Toon Cools     Silvy Michiels
Jonas De Block                                    Stefanie Nevelsteen
Kevin De Block    Brian Robeyns
Astrid De Groof    Toon Schampaert
Keanu De Poorter   Jonas Schelfhout
Enya De Wachter    Nils Schelfhout 
Pieter Florus    Lien Servaes 
Toon Geukens    Toon Steenssens
Nancy Gihaza    Lotte Van den Moorter
Jonas Hofmans    Sente Van Ranst
Jorgy Huyssens    Nathan Vanacoleyen
Stef Lauwers    Jason Verstraeten
Anne-Sophie Leveugle   Jorik Weymans 
Robin Masson                                     Nicolas Wuyts
Debby Michiels    Oona Zienebergh
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5.  Eerste communie

Een week na de beloofsbelijdenis was het de beurt aan de eerste com-
municantjes. Omwille van het groot aantal communicantjes waren er 
twee vieringen: één voor de gemeentelijke lagere school en één voor 
de Gemeenschapsschool ‘t Kasteeltje. Iedereen had zijn uiterste best 
gedaan om de jongens en meisjes een onvergetelijke dag te bezorgen. 
En uit de beelden blijkt dat dit méér dan gelukt is...

Gemeenschapsschool ‘t Kasteeltje
Brent Bolders    Femke Van Beneden
Ronald De Maegd   Sam Van Campen
Diego Jamin    Shauri Van Den Bulck
Thomas Leveugle   Jonas Van Keer
Lisa Moons     Jordy Weymans
Jordy Paardekam    Caro Wouters
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Gemeentelijke Lagere School
Mathias Bogaerts    Pieter Pepermans 
Vastert Cuykens    Maud Raemdonck 
Martha Debrabandere   Siebe Spittaels
Anne Sophie De Ceulaerde  Lynn Suys
Esther De Groof    Ashley Truyen 
Ruben De Groof    Yara Van Dam
Cedric Dehertogh   Pieter Jan Van Damme
Shawn De Pooter    Iris Van Den Eede
Fien De Smedt    Lotte Van Hove
Lien Lauwers    Xina Van Praet
Julie May     Dentel Van Ranst
Yanka Meeus    Mirte Van Ranst
Hanne Mertens    Janne Van Steenwinkel
Lesley Michiels    Willem Vansteyvoort
Kevin Moons    Jules Verelst
Zoë Peeters     Lize Vermeiren
Ruben Peleman    Lauren Vertongen



de kalfortse klok 13

OPENBARE EN MILITAIRE WERKEN

Een grote bedrijvigheid kenmerkte de jaren voor de Eerste Wereldoor-
log.  Er waren werken aan openbare gebouwen, de aanleg van een elek-
triciteits- en een gasnetwerk, de planning van nieuwe wegen en grote 
militaire bouwwerken…  Het leek er sterk op dat het gesloten agra-
rische karakter van het kanton zou worden opengebroken.

Op 2 juli 1910 werden in het provinciehuis in Antwerpen diverse herstel-
lingswerken aanbesteed, onder dewelke die voor het “herstellen, vergroten 
en bemeubelen der meisjesschool te Calfort, onder Puers”.  In november werd 
de prijs voor de bemeubeling van de scholen geschat op 6574,35 fr.  Een 
jaar later werden ook herstellings- en verbeteringswerken aan de be-
waarschool (geschat op 6950,74 fr.) aanbesteed.  En in 1913 stonden wer- 
ken voor het vergroten en herstellen van de jongensschool op stapel.  
Maar het Nieuwsblad schreef: “Liever hadden wij gezien: een gans nieuwe 
grote school tussen Puurs en Calfort.” In 1911 werd het elektriciteitsnet in 
Kalfort door de maatschappij Electricité du Nord de la Belgique afge-
werkt.  Ook gasleidingen werden getrokken.  In 1912 werd voor al deze 
werken de steenweg Puurs-Kalfort drie keer opgebroken.  Begin 1913 
plande men ook de onteigeningen voor de aanleg van de baan Brussel 
– Antwerpen.  Een 60 meter brede weg werd binnen de twee jaar in het 
vooruitzicht gesteld, maar hier zou de oorlog een stokje voorsteken.   
Pas in 1939 zou de autostrade worden gerealiseerd.

Militaire bedrijvigheid

De internationale toestand verslechterde snel na 1910.  Tot 1909 bestond 
het Belgisch leger uit lotelingen. In 1909 werd de dienstplicht voor één 
zoon per gezin ingevoerd.  Om de jongeren die hun dienstplicht moesten 
vervullen voor te bereiden, werden overal soldatenscholen opgericht.  Dit 
gebeurde in Puurs begin 1911. Het Nieuwsblad pleitte sterk voor deze 
scholen. “Een soldatenschool, wat is dat? Dat is een school waar men leert sol-
daat worden. Tot heden zagen de ouders, zowel als de jongelingen, met schrik de 
dag der loting naderen, de ouders vreesden hun zonen naar ‘t leger te zien ver-
trekken en de jongens hadden er schrik van soldaat te worden. (...) Nu wij lang 

6.  Kroniek van Kalfort, 1910-1915 (6)
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genoeg op voorhand weten wie zal moeten soldaat worden, kunnen wij onze 
jongelingen tot het soldatenleven bereiden, wij kunnen ze waarschuwen en ver-
sterken tegen de gevaren der kazerne, wij kunnen ze de soldatenstiel aanleren 
vooraleer zij naar ’t leger moeten vertrekken (...).  Vroeger werden onze buiten-
jongens in de kazerne te dikwijls ‘domkoppen’ genoemd, we zullen ze leren lezen, 
schrijven en rekenen, zodat ze dien spotnaam niet meer moeten vrezen. Tot heden 
waren de jonge recruten maar al te dikwijls de speelbal van de een of andere oud-
gediende, omdat de ingelijfden ’t reglement der kazerne niet kenden; dat reglement 
zal men in de soldatenschool aanleren. (...)  Hetgeen ’t soldaat worden vooral 
moeilijk maakte, was ’t aanleren der “exercitie”. Een bevoegd man zal elke zondag 
de jongens de legeroefeningen aanleren: hier zullen ze al spelende leren ’t geen in 
’t leger maar al te dikwijls met geweld moest worden aangeleerd.” Bij de opening 
van de lessen in de zondagsschool op het Hooiveld werden 70 leerlingen 
ingeschreven.
Het bleef niet bij de beperkte militaire dienst.  In 1913 zou de algemene 
dienstplicht worden afgekondigd., voorbode voor een nakende oorlog.

Oudste door ons gekende foto van de jongensschool van Kalfort, 1917-1918.  
De hoogste klas met op de bovenste rij v.l.n.r. Leopold Lemmens, Alfons Verbeeck, 
Theophiel Peeters, Hypoliet Peeters, Van Steenbergen, Louis Hofmans, A. Schampaert, Jef 
Pauwels, Frans Van Assche, Aerts, Frans Van Calster.
Tweede rij: Arthur Rottiers, Willy Van Den Bossche, Emiel Philips, Jef Van Hoeck, Verbrug-
gen, Pol Van Achter, Jef Kerremans, Theophiel Maes, Emiel Lauwers, Smedts.
Derde rij: De Bondt, S. Kerremans, Gerard Michiels, Jan Andries, August De Mul, Benoit 
Fleerackers, Prosper Cloostermans, Frans Wauters, Frans Maes, August Maes.
Vierde rij: Frans De Bondt, Albert Marnef, Jan Teck, Fl. Brouwers, Frits Tersago, Jef Cools, 
Filip Kerremans, Jef Maes, Jean Brouwers.
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Ondertussen werd er gewerkt aan de bouw van de forten.  Begin 1911 
startte men “met de werken van het kleine fort of schrikschrans op het Kamme-
land, en ook ditgene op het Lichterveld volgt. ’t Is verbazend welke hoeveelheid 
materiaal er bij die krijgswerken gebezigd wordt. De oprichting der grote forten 
van Bornem, Breendonk en Liezele worden intussen druk voortgezet”.  In sep-
tember 1912 werd het verkeer op de omheining en Domeinen van Oorlog 
“’t is te zeggen, op en langs de forten van Liezele, Kammeland en Lichter” ten 
strengste verboden.  Vanaf 1913 werd gestart met het installatie van de 
geschutskoepels.  “Er worden thans dagelijks zware stukken gelost in onze 
statie en met een lokomotief langs de steenweg vervoerd. ’t Zijn delen van de 
koepels voor het fort van Breendonk. Omwille de werken van verhoging der statie 
van Willebroek is het lossen aldaar onmogelijk. De koepels van het fort van Liezele 
zullen daarna volgen; zodat dit vervoer nog een hele tijd duren zal. Men zegt dat 
de bezetting deze week gebeurt, waarschijnlijk komen de soldaten woensdag.”  
Eind 1913 werden de koepels geleverd voor het fort van Liezele en de 
schans van Puurs.  Ondernemer Van Hullebus, die het transport voor zijn 
rekening nam, gaf aan de bewoners van de Statiestraat, de Hoogstraat, de 
Botermarkt, Begijnhofstraat en Nieuwstraat informatie over het gewicht 
van de koepels.  Zo zouden er acht stukken van 14.000 kg en één stuk van 
21.000 kg van het station naar het fort van Liezele worden gevoerd en één 
stuk van 14.000 kg naar de schans van Puurs.  Alle huizen op de route 
van het transport werden geschat, om nadien eventuele schadeclaims te 
kunnen schatten.  “Het rijden en rotsen met de lokomobiel voor ’t vervoer der 
koepelstukken van de forten blijft dagelijks werk. Reeds zijn zware vrachten over-
gebracht, en binnen enige dagen komen de grootste brokken, ongetwijfeld in de 
tweede helft van meert.”  Op 20 februari 1914 werd het “grof geschut” voor 
de eerste keer getest.  21 kanonschoten werden vanop het fort van Liezele 
afgeschoten.

Tijdens de zware werken waren er regelmatig kleine ongevallen.  Een 
werkman werd in 1910 op het fort van Liezele gewond bij het instorten 
van een stelling. Hij kwam ervan af met een gat in zijn hoofd en een ge-
kwetst been. Enkele maanden later viel een arbeider uit Londerzeel op de 
betonnen bekisting, waarbij hij zijn bil en heupbeen bezeerde. L. Van Moor 
uit Puurs werd in het station van Puurs in 1911 door een trein gevat. Hij 
werd afgevoerd met een verpletterde borstkas. Karel Van Riet uit Puurs 
verloor een pink bij het uitstorten van een wagon op het fort van Liezele.
Vermits Klein-Brabant nu een belangrijke rol speelde in de verdediging 
van België en Antwerpen in het bijzonder werd de bevolking in de jaren 
voor de oorlog uitgebreid geconfronteerd met militairen.  
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Vanzelfsprekend keken de Puursenaars in de lente van 1914 niet meer op 
van soldaten.  Toen de fortsoldaten naar Brasschaat vertrokken, schreef 
het Nieuwsblad “Troost u, lievekens, ’t is maar voor enige dagen, en intus-
sen zijn er ander.”  In juni bemerkten de journalisten een voorwacht van 
140 kanonniers te paard, een heel regiment lansiers en twee compagnies 
cyclisten.  Er werd ook geklaagd “omdat, wanneer er troepen op mars zijn, 
de ruiterij zich niet ontziet over de velobanen te rijden, die dan gewoonlijk na het 
voorbijrijden van zo’n korps, totaal bedorven zijn. Als men het verbiedt aan een 
boer, die er met een koeike of een kruiwagen met eieren over rijdt, dan zouden de 
soldaten er ook moeten afblijven.”

Op 21 juni 1914 verhaalde het Nieuwsblad dan over het eerste slachtoffer 
van het fort. Arthur Van der Linden ging samen met zijn 12-jarig broertje 
zwemmen in de wal van het fort, alhoewel dat verboden was. “Hij gleed 
van de helling in het drie meter diepe water, roepende “pak, pak” en niet kun-
nende zwemmen verdween hij in de diepte. Broertje riep om hulp en poogde zelfs 
bijstand te verlenen, doch vruchteloos. Wanneer personen toesnelden was Arthur 
niet meer te vinden, en ’t was rond 10 ure eer men het lijk opviste. De ongelukkige 
drenkeling was een brave jongen, maar 19 jaar oud; van ’t jaar moest hij soldaat 
worden.”  De Puursenaars treurden om het eerste slachtoffer op de valreep 
van de Eerste Wereldoorlog.  Niemand wist wat de grote oorlog voor hen 
nog in petto had.

Werken aan het fort van Liezele.

In 1911 kwamen officieren van het 
leger een kaderoefening en studie-
verblijf doen in de omtrek.  Een 
15-tal werd gedurende een drietal 
dagen in Puurs ingekwartierd.  In 
1912 deed een afdeling kanonniers 
van het garnizoen van Mechelen 
als oefening een uitstap naar Puurs.  
“In de voormiddag kwamen zij met 
een 12-tal gespannen, 6 kanonnen en 
evenveel wagens, getrokken door 6 
of 7 peerden, op het statieplein. Daar 
werd in open lucht een ferme ketel 
soep gekookt, ruim 1 uur was het maal 
afgelopen, en reed de troep terug naar 
Mechelen. Ende… dat was al.”  
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“Wij zijn de chiro…wij doen het goed…wij amuseren ons zóals het 
moet…wij maken véél plezier en daarom zijn wij hier…
WIJ ZIJN DE CHIRO VAN KALFORT!!!”

Dit lied heeft u misschien wel aan eens horen weergalmen door de straten 
van Kalfort, maar Chiro leeft nu eenmaal in Kalfort. Nog steeds, na 54 jaar 
jongens- en 39 jaar meisjeschiro, mogen we elke zondag onze leden dé dag 
van de week bezorgen. Spelen, lachen, plezier maken…daar proberen we 
elke week opnieuw voor te zorgen. 

Maar er staat iets te gebeuren… Vol spanning naar de zomervakantie 
toeleven, het geldt ongetwijfeld voor iedereen, maar zeker voor Chiro. 
In de zomer organiseren wij namelijk een kamp, ook wel eens ‘het bivak’ 
genaamd. Dit is telkens weer hét hoogtepunt van het werkjaar, de kers op 
de taart. Tien dagen lang trekken we er op uit om samen met de leden, de 
kookouders, de volwassen begeleider en de leidingsploeg te leven en te 
spelen, te lachen en te kibbelen, maar vooral om te genieten. Dit jaar gaan 
zowel de jongens als de meisjes op kamp van 11 t.e.m. 21 juli 2009. 

De jongenschiro zal The Turtles te hulp schieten in Merksplas. 
Post is zeker welkom op het adres:
Chirojongens Kalfort
Hoekeinde 72
2330 Merksplas

De meisjes van Chiro Kalfort zullen doldwaze avonturen beleven met 
Blinker. 
Ook zij ontvangen zeer graag post!
KSJ De Burcht
Chiromeisjes Kalfort
Pater Van Henxthovenstraat 50
2400 Mol

7.  Chironieuws



de kalfortse klok18

Naast dit kamp staan de zomermaanden voor Chiro Kalfort ook in naam 
van Mie Kalfut. Tijdens de kermisweek (21 t.e.m. 30/8/2009) openen wij 
namelijk een schitterend restaurant in onze lokalen in de L. Van Kerck-
hovenstraat. Een hele week proberen wij de lekkerste mosselen, paling 
in’t groen en andere lekkernijen op de borden van honderden mensen te 
toveren. En dit ten voordele van de werken aan onze lokalen en spelmate-
riaal voor de leden. 

Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Elk jaar weer kunnen wij rekenen op de 
steun van vele vrijwilligers, waarvoor onze grote dank, maar toch blijft het 
elk jaar een heuse opdracht om genoeg mensen te vinden die, samen met 
ons, het restaurant helpen draaiende te houden. Hierbij zouden wij dus 
graag een kleine oproep lanceren naar nieuwe helpers met een hart voor 
de Chiro. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met Pieterjan 
Boeykens op het telefoonnummer 0494 94 74 40 of met Veronique Muys-
hondt op het telefoonnummer 0479 28 71 46. Zij zullen u met veel plezier, 
al was het maar voor een paar uurtjes, op onze helperslijst zetten. 
U kan ook steeds terecht op de chiro zelf, en dit vanaf 15 augustus. 
Vanaf dan zal onze opbouw in volle gang zijn.

Voor meer info i.v.m. onze Chiro:
Website Chirojongens Kalfort: http://www.chirokalfort.be/
Website Chiromeisjes Kalfort: http://www.chiromeisjeskalfort.tk/

“Bij Mie Kalfut” in het kort
Mosselen -  Paling in ’t groen - Koude schotel - Spaghetti - Curry-
worst met frietjes (-12 jaar). Alles met brood of fritten.

Di. 25 augustus : Volleybaltornooi - Kinderanimatie om 14u30 - Bonte 
avond : spetterende show met optredens van echte streektalenten   
Vr. 28 augustus : Uitgebreid dessertenbuffet vanaf 19u   
Zo. 30 augustus : Gocart race (i.s.m met Scouts Zevensprong)

Za. 22 aug. : vanaf 17u Do. 27 aug. : vanaf 17u
Zo. 23 aug. : vanaf 11u Vr. 28 aug. : vanaf 17u
Ma. 24 aug. : vanaf 17u Za. 29 aug. : vanaf 12u
Di. 25 aug. : vanaf 17u Zo. 30 aug. : 11u –14.30 en vanaf 17 u
Wo.  26 aug.: gesloten
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Zaterdagmorgen 13 juni, 9u00: schitterend weer en hoge verwachtingen.
Het oudercomité, de leerkrachten en heel wat vrijwillige ouders komen 
helpen om alles klaar te zetten. De straten tussen de beide scholen worden 
omgetoverd tot festivaldeel, een groot terras, BBQ-plein en avontuurlijke 
speelstraat waar onze kinderen naar hartelust kunnen ravotten. Er wordt 
gesleurd met tafels, stoelen, toog, bakken, podiumbenodigdheden…  
Iedereen loopt er goed gezind bij en met zovele mensen samen loopt het 
werk heel vlot.

14u00: Zenuwen bij kleuters van kleuterschool “De Regenboog” én leer-
lingen van de gemeentelijke lagere school van Kalfort, blije gezichten bij 
de organisatoren. De kleuters staan voor het optreden van het jaar en voor 
de leerlingen wordt  eindelijk de nieuwe naam en logo van hun school 
onthuld en wacht het vrij podium. Een groots straatfeest wordt georgani-
seerd door het oudercomité en de beide Kalfortse scholen. Meester Eddy 
en meester Gunter openen het feest als ceremoniemeesters en brengen in 
hun speech het verleden en de toekomst van de lagere school. Iedereen, 
maar vooral de kinderen, zitten vol spanning te wachten tot het doek 
naar beneden valt en het nieuwe logo en naam van “TWINKELVELD” 
tevoorschijn komt. Een twinkelend sterretje schittert in het decor en neemt 
tegelijkertijd afscheid van de gemeentelijke lagere school, die op 1 septem-
ber overgaat naar het vrije onderwijs onder schoolbestuur van Sjabi! Het 
leerkrachtenteam geeft nog een schitterend optreden met directeur juf. 
Martine als mascotte “Twinkel” en zingen samen hun nieuwe schoollied.

15u15: Eindelijk is het aan de kleuters van kleuterschool “De Regenboog”.
Dit jaar sluiten zij op het schoolfeest hun jaarthema, “Beestig gezond“, af 
met een apotheose waarin ze alles wat ze leerden over gezond zijn, voor-
stellen aan alle ouders, grootouders en sympathisanten. Zij zorgen ook 
voor de nodige decorstukken. Een heel jaar lang kwam de familie Versluis 
(uit de prentenboek “Beestig gezond” van CM)) op bezoek in de school. 
Zij wonen in een driehoekig huis = de actieve voedingsdriehoek. Door alle 
kamers ( = niveaus van de voedingsdriehoek) te verkennen van onder naar 
boven, van belangrijk naar minder noodzakelijk, leerden onze kleuters op 
school hoe ze gezond door het leven kunnen gaan. De laatste weken zetten 
ze alles nog eens op een rijtje door samen te sporten, elke dag fruit en 

8.  Schoolfeest
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Impressies van het Kalfortse schoolfeest. De afwezigen hadden ongelijk...
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groenten te eten en de hele dag door water te drinken. Ook de slager, de 
vishandel en de boerderij voor de melkproducten werden bezocht. Op het 
schoolfeest bouwen zij samen met Sam, de sportman (meester Gunter) en 
Pas Versluis (meester Eddy) de voedingsdriehoek op zodat alle aanwezi-
gen voortaan ook weten wat te doen om gezond door het leven te gaan! 
MAAR Pas heeft ook de sleutel van de verboden zolderkamer mee, want 
het is feest en dan mag er ook gesnoept worden! Joepie!

Rond 16u00 komen de leerlingen van de lagere school weer met  het vrij 
podium. Na hun projectweek rond “Kalfort” van eind mei werd er ook 
daar volop geoefend om hun zang- en dansnummertjes of toneelstukjes 
voor te bereiden. Een massa ouders, grootouders, familie van de 285 kin-
deren, buren en sympathisanten zijn aanwezig op deze feestelijke afsluiter 
van een voorbij gevlogen schooljaar en genieten volop van de optredens 
van de kleuters en de leerlingen. Door het prachtige warme weer kun-
nen de mensen aan de toog niet volgen om alle dorstigen te laven. Er zijn 
glazenophalers tekort en er wordt hard gewerkt en heen- en weer gelopen 
om iedereen toch van drank te voorzien!  Ondertussen is ook het des-
sertenbuffet open waar iedereen zijn gading vindt omdat vele vrijwillige 
ouders en grootouders voor allerlei om ter smakelijkste desserten hebben 
gezorgd: rijstpap, chocomousse, fruitsla, allerlei taarten en cake, bavar-
ois, Tiramissu, …  alles kon je kiezen, 3 stuks voor een spotprijs. In de 
speelstraat gonst het van kinderplezier met straatbiljart, gezondheidsspel, 
fietsparcours, schminkstand, springkastelen, pottenkraam, tandengoo-
ispel, hamer(tje) klop, vieropeenrij, origamipuzzel, …  en natuurlijk de 
zelfgemaakte eendjesvisvijver die ook  als zwembad wordt gebruikt. De 
werkploeg van het oudercomité maakt voor ieder kind wat wils. Het feest 
kon niet meer stuk!
16u00 start van een grootse, lekkere, gezellige BBQ met 690 inschrijvingen.
Het oudercomité, de beide leerkrachtenteams en heel wat vrijwillige oud-
ers maakten van dit evenement weer een geslaagd feest! 
20u30: het opruimen gaat van start en ook dit lukt vlot door alle hulp. Tot 
in de late uurtjes wordt er nog nagekaart op de speelplaats van de lagere 
school en nog een pintje op gedronken!

Vanuit de beide teams van de Kalfortse scholen “De Regenboog” en 
“Twinkelveld” willen wij iedereen van harte danken voor dit prachtige 
geslaagde schoolfeest. Dank voor uw aanwezigheid, voor alle werk van 
het oudercomité en de vrijwilligers. Het was plezant, gezellig en het 
deed deugd!
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Op zondag 28 juni vierde onze pastoor 
Guy De Keersmaecker zijn 25-jarig 
priesterschap. Dit werd gevierd met een 
eucharistieviering en een receptie. Wij 
wensen Guy proficiat te wensen met 
dit jubileum! Wij hopen dat hij nog veel 
deugd mag hebben van zijn pastoraal 
engagement en zijn priesterschap ten bate 
van onze parochiegemeenschap!  
Op de foto hiernaast zie je Guy als 
kersverse priester, vijfentwintig jaar 
geleden.

Na achttien jaar trouwe dienst als koor- 
en repetitieleider deed Fons Cools 
sinds kort afstand van deze taak. Uit 
dank voor die jarenlange inzet kreeg de 
eucharistieviering op zaterdag  
6 juni een bijzonder staartje. Want de 
parochieploeg bedacht Fons met het 
zilveren Sint-Rumolduskruis, het ereteken 
dat ons bisdom toekent aan mensen die 
zich op een bijzondere wijze dienstbaar 
hebben gemaakt in onze Kerk. Nadien 
verzamelden de koorleden en hun 
partners voor een gezellig samenzijn in 
‘t Hof van Coolhem. Bovenop dit etentje 
heeft ook het koor Fons en Greta met een 
persoonlijk geschenk bedacht.
We hopen dat ook de zangers met dit 
feestmoment de zin hebben hervonden 
om door te gaan.

9.  In het kort
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Op zondag 24 mei was Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Traan te gast in Boom voor 
een mariale jubeltocht. Samen met meer 
dan 40 andere Mariabeelden uit heel 
Vlaanderen stapten wij met ons Mari-
abeeld door de straten van Boom in een 
ingetogen tocht. Er weerklonk meer-
maals spontaan applaus aan de kant 
van de straten, wanneer Kalfort voorbij 
stapte. Want met een beeld dat meer dan 
200 kilogram weegt en door acht dames 
werd gedragen, waren we een opval-
lende groep. Hartelijk dank aan iedereen 
die ervoor heeft gezorgd dat we op een 
waardige manier Kalfort hebben kunnen 
vertegenwoordigen.

Onze Kalfortse school gaat vanaf sep-
tember over naar het vrije net binnen de 
scholengemeenschap van SJABI. Meteen 
werd ook gekozen voor een nieuwe 
naam. Uiteindelijk werd gekozen voor 
Twinkelveld. In de schoolnaam zijn 
de historische plaatsnaam Winkelveld 
vervat. De straat dankt haar naam aan 
haar ligging op het het “Winckele veld”, 
een vermelding die zeker teruggaat tot 
1387. Door een handige woordspeling 
in de nieuwe schoolnaam ontstond de 
mascotte: het sterretje “Twinkel”. Een ge-
paste naam omdat in de Kalfortse school 
alle kinderen sterren zijn, net zoals in het 
heelal allemaal verschillend.
Wij wensen “Twinkelveld” een prachtige 
toekomst toe!!!



de kalfortse klok24

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

10.  Familienieuws

Overlijdens

Marcel Dewitte, echtgenoot van Leonie Daelemans
(° Puurs, 26 november 1921 - + Puurs, 26 maart 2009) 

Huwelijken

Zaterdag 23 mei Steven De Kerf en Evelien Naenen
Zaterdag 30 mei Tom Guedin en Katrien Platteaux

Doopsels

Zondag 11 januari: 
Dimmy Borms, zoon van Tommy en Veerle Goossens, Kalfortdorp 28  
Zondag 8 maart: 
Sterre Deconinck, dochter van Nico en Mieke Van Ruysevelt,  
Essendries 16
Kobe De Bondt, zoon van Tim en Evy Herbots, Overheide 54
Amber De Bondt, dochter van Joan en Martine Van Aken, Haagstraat 3A 
Zondag 19 april:
Wander Van doorne, zoon van Jurgen en Ann Moens, Aspot 27 
Zondag 10 mei: 
Nicky Van Reeth, zoon van Danny en Natalie Geuens, Kalfortdorp 68 
Zondag 7 juni: 
Warre Bogaerts, zoon van Erwin en Karen Truyts, Hoek ten Eike 13 
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11.  Kalender

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 met het 
   Sint-Janskoor uit Tisselt
Zo. 23 augustus 8.30 u.: Eucharistieviering
   10.00 u.: Plechtige hoogmis met het Zangkoor   
   Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan
   11.00 u.: 22° Maria-ommegang  
   17.00 u.: Eucharistieviering
Ma. 24 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. 25 augustus 19.00 u.: Bedevaart Puurs - Eucharistieviering
Wo. 26 augustus 19.00 u.: Eucharistieviering
Do. 27 augustus 14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg
   19.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 28 augustus 19.00 u.: Eucharistieviering
Za. 29 augustus 17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 30 augustus 11.00 u.: Plechtige slotviering
Za. 24 oktober  20.00 u.: Open bijeenkomst Maria-ommegang
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12.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 mascotte van onze Kalfortse school - voortzetsel
 2 soldatenrugzak - oppervlaktemaat
 3 voorvoegsel - plaats waar de mariale jubeltocht plaatsvond -  
 symbool voor zilver
 4 Duitse voornaam - opere citato (afk.)
 5 loofboom - of niets
 6 verdronk in de fortwal van Liezele - Europese Volkspartij (afk.)
 7 aanhanger van een politieke stroming
 8  familielid - voegwoord
 9 wettelijke aansprakelijkheid (afk.) - voorzetsel - lectori salutem
10 muzieknoot - favoriete vogel van pastoor Koen
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Het 71ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2009.  
Artikels zijn welkom tot 1 september 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 volkszanger
 2 nieuwe Kalfortenaar
 3 voorzetsel - buiten de wet gestelde
 4 extreme partij in Nederland - Kansas Health Institute (afk.) -  
 Academisch Ziekenhuis (afk.)
 5 Grieks eiland - waar (Latijn)
 6 muziekgroep - oppervlaktemaat - voorzetsel
 7 bivakplaats van de meisjeschiro - oude munt
 8 proper 
 9 bid - meisjesnaam - laagwater (afk.)
10 bivakplaats van de jongenschiro

Oplossing nr. 69


