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2.  Woord vooraf

Beste lezer

Terwijl we de kermistentoonstelling voorbereidden, grasduinden we in 
onze archieven, waar we onder meer op de bidprentjescollectie stootten. 
Het is ondertussen een collectie van prentjes van duizenden Kalfortenaren 
geworden. Allemaal Kalfortenaren waarvan bij hun overlijden met veel 
verdriet maar ook met dankbaarheid afscheid werd genomen.

Je vindt prentjes van kleine kindjes, hoogbejaarde juffrouwen en huis-
vaders in de kracht van hun leven. Er zijn eenvoudige kaartjes van vele 
eenvoudige mensen, die onopvallend en bescheiden door het leven stap-
ten. Er zijn kostbare prentjes waarop ronkende titels van mensen, die zich 
belangrijk achtten. Een laatste herinnering aan beenhouwers en bakkers, 
boeren en arbeiders, leden van gemeenteraad of kerkfabriek, priesters, 
pastoors en onderpastoors, vele huisvrouwen, cafébazen, slachtoffers van 
oorlog of ongeval. Jong en oud, man of vrouw, rustig gestorven of na een 
langdurige en pijnlijke ziekte... Mensen waarvan men zei: “Ze had een 
goed leven” of “Hij ging veel te vroeg”.

Bladerend door zo’n collectie denk je er aan dat al deze mensen vroe-
ger elk op hun manier een steentje hebben bijgedragen tot het Kalfortse 
dorpsleven. Er waren Kalfortenaren die zich volop engageerden en ande-
ren die kritisch aan de zijlijn bleven staan, Kalfortenaren die er voluit voor 
gingen en anderen die spaarzaam met hun talenten omsprongen. Wat er 
van hen blijft, is een caleidoscoop van namen en gezichten, feiten en herin-
neringen... en een verwijzing naar de nakomelingen als “die van....”.

In de voetsporen van al deze mensen bouwen we verder met kleine of 
grote stappen aan ons Kalfort.

Een goeie vakantie!

De redactie
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3.  Vakantiebezinning

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken uit het gareel
van de zorg en verantwoordelijkheid,
dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water en de mensen erbij. 
Geef mij een hart, God, dat klein als een kind
de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in de ondergaande zon. 

Geef mij een hart dat nog kan luisteren
naar de vogels, en kan glimlachen
bij de verre geluiden van koeien als de morgen begint. 
Geef mij een hart, God, een open hart
en open handen om naar de mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen en te snoepen
van hun vriendschap als de avond valt. 

Geef mij een hart dat uitnodigt
- als een rustbank in de lommer -
iedere voorbijganger, iedere mens langs de baan. 
Geef mij een hart dat zich wil bekeren
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten,
en kan bidden zonder woorden.
Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen naar uw eeuwigheid. 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen
of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld
of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,
of stil van de zetel naar het bed zal gaan.
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God,
en dan is het feest al begonnen.

Marcel Verhulst
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Binnenkort vertrekken ze weer op kamp. Onze chirojongens en -meisjes  
gaan zich dan weer tien dagen lang samen amuseren. De groepen 
zoeken het dit jaar alle twee in West-Vlaanderen. De jongens trekken 
naar Ruiselede, de meisjes in Tiegem. Hiermee wordt een jarenlange 
traditie in stand gehouden. Voor de chirojongens is dit immers al het 
54ste kamp. Bij de meisjes staat de teller op 38. Een mooie gelegenheid 
dus om wat oude kampfoto’s op te duikelen...
Wij wensen iedereen in elk geval een spetterend kamp toe!!!

4.  Uit de oude doos

Chirojongens op kamp in Sint-Martens-Voeren in 1961.  
Bovenste rij v.l.n.r. Walter Van Laer, Roger Decock, Freddy Van De Ven, 
Jozef Aerts en Luc Szapinszky; onderste rij Louis Nuten, x en Felix Van 
Assche.
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Chiromeisjes op het derde kamp in Grote Brogel in 1974.  
Bovenste rij Ann Cortebeeck, Kristel Jacobs, Marleen Deloose, Lutgard 
Maes, Kristel Siebens, Hilde Moons, Lutgart Moens en Nicole Rochtus; 
onderste rij  Gerda De Keersmaeker, Nicole Michiels, Kristel Jacobs,  
Kristel Deloose en Marleen Meskens.
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Bij een bezoek aan het stadsarchief van Dendermonde deed Louis Cal-
laert een verrassende ontdekking. Hij stootte op documenten die be-
wijzen dat er al in 1839 in Kalfort een zangkoor bestond, dat luisterde 
naar de naam L’Union. Jos Peeters doet het verhaal...

In augustus 1839 organiseerde de zangvereniging Societé Mélophile-Solo 
uit Dendermonde voor het eerst in het jonge België een openbare wed-
strijd voor zangkoren en solisten. Er namen zestien zangmaatschappijen 
deel. Puurs-Kalfort nam deel met het koor L’Union. En de eerste prijs ging 
naar onze Kalfortse zangers!

In september 1839 organiseerde het winnende koor L’Union op haar beurt 
een concours in Kalfort. Daar namen acht verenigingen deel, o.a. twee uit 
Hingene en één uit Liezele. Een zekere Charles Sacré uit Appels behaalde 
er de eerste prijs voor solozang. 

In augustus 1840 organiseerde men opnieuw een zangwedstrijd in Den-
dermonde. Daar behaalde Sint-Cecilia van Hingene de eerste prijs. Charles 
Sacré behaalde er weer de eerste prijs voor solozang. 

Het is opvallend dat kleine gemeenschappen zoals Kalfort, Liezele en 
Hingene niet achter bleven in zulke wedstrijden. Eigenlijk toch niet zo 
verwonderlijk omdat ook de hogere overheid en de plaatselijke overheden 
ieder jaar de onafhankelijkheidsfeesten in september aanmoedigden en 
zelfs financieel steunden. 

Er valt ook uit op te maken dat er meestal Franse werken werden ge-
zongen, o.a. “Robert Le Diable”, “Les Deux Nuits”, “Le Comte Ory”, 
“L’Hymne au soleil”. Kunnen we hier misschien uit concluderen dat dit 
soort vrijetijdsbesteding toen vooral in trek was bij de stads- en dorpselite, 
in zoverre die in Kalfort bestond? En dat de gewone man er buiten stond?

5.  Een Kalforts zangkoor uit 1839
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6.  Schoolfeest

Het schooljaar zit er weeral op. Twee maanden lang kunnen onze jon-
gens en meisjes genieten van een heerlijke vakantie. Maar vooraleer het 
zover was, stond er in onze scholen een intensieve projectweek op het 
programma, met als klapper op de vuurpijl: het schoolfeest!  
Een verslag...

Na een drukke projectweek in de lagere school rond “Indianen in Noord-
Amerika” ging ook in de kleuterschool een nieuw project van start: “Ster-
ren”.  “Twinkel”, de ster-mascotte van de lagere school kwam op bezoek 
in de kleuterschool en vertelde over de ruimte, het heelal, de maan en 
de sterren en over andere sterren die nog op de aarde leven: TV-sterren, 
sterren van de dansvloer, knuffelsterren... Twinkel bracht ook zijn beste 
vriendje “Regenboogje”  mee dat nu de mascotte van de kleuterschool is 
geworden. Twee weken lang leerden onze kleuters allerlei nieuws over 
“sterren”. En aangezien onze kleuters en leerlingen ook ieder hun talent 
hebben, zijn zij natuurlijk de grootste “sterren” van onze scholen. 
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De twee projectweken werden afgesloten met een groots feest: het school-
feest van de beide Kalfortse scholen en het oudercomité.  In beide scholen 
werden de nummertjes voorbereid die op het podium naar voor zouden 
gebracht worden. 

Op zaterdag 5 juni om 14u trokken meester Gunter en meester Eddy het 
“Vrij podium” van de lagere school op gang: allerlei dans-, toneel-, kunst-,  
dictie-  en muzieknummertjes kwamen doorheen de hele dag aan bod. Om 
15u kwam de project-apotheose voor de kleuters met een optreden van 
elke klas in het thema waar zij de laatste weken over leerden. Op het einde 
zongen alle kleuters met hun juffen samen het “Regenbooglied” en als 
slot werd het nieuwe logo voor de kleuterschool onthuld. Vanaf nu passen 
de beide logo’s van de Kalfortse scholen perfect bij elkaar. Met dank aan 
meester Gunter voor het ontwerp.
Voor de kleuters terug met hun ouders mee konden gaan feesten, kregen 
ze als geschenk een sleutelhanger met het nieuwe logo en een eigen  
sterrenfoto.

Een massa mensen en kinderen waren aanwezig, de hele Schipstraat stond 
vol. Onder een stralende zon ging  het “vrij podium” verder. 
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Voor dit grootse evenement werd dan ook de straat tussen de beide 
scholen afgesloten zodat kinderen naar harte konden ravotten in de speel-
straat met  springkastelen, avonturenbaan, allerlei door het oudercomité 
gemaakt spel- en animatiemateriaal, schminkstand, eendjes- (en zwem-)
vijver ... De ouders konden gezellig genieten van het spektakel bij een 
glaasje, een door de ouders zelf gemaakt dessertenbuffet en een grootse, 
lekkere BBQ voor de 780 ingeschrevenen. Op de speelplaats van de lagere 
school was er een speciaal kleuterhoekje met ballenbad en springkasteel 
speciaal voor de kleinsten en het zat er rond zes uur vol met mensen die 
smulden van het lekkere vlees met groentenbord of samen gezellig een 
pintje dronken.

Met de zon van de partij werd het één groots straatfeest voor kinderen, 
ouders, familie, leerkrachten en de Kalfortse gemeenschap.
Het oudercomité en de beide schoolteams deden weer hun uiterste best 
om het voor iedereen naar de zin te maken. En het werd weer een 
geslaagd feest!

Wij danken dan ook alle mensen van het oudercomité voor alle werk dat 
ze weer gedaan hebben het hele jaar door om de scholen te ondersteunen, 
en zeker voor de organisatie van dit prachtige schoolfeest. 
We danken ook:

alle ouders, grootouders en familieleden die ons geholpen hebben bij 
het opbouwen van het schoolfeest, klaarmaken van lekkere desserts, 
tappen van de nodige overvloedige drank , BBQ-voorzieningen, toe-
zicht in de speelstraat, en nog zovele andere zaken...
alle mensen die aanwezig waren en geld in het laatje brachten...
de Kalfortse gemeenschap voor hun aanwezigheid en toelating dat er 
gefeest wordt...
het schoolbestuur VZW Sjabi, voor de verdere uitbouw van onze  
Kalfortse scholen en de hulp van de klusjesdienst...
het gemeentebestuur voor het ter beschikking stellen van podium, 
stoelen en tafels en allerlei benodigdheden...
de parochie Puurs voor het gebruik van borden.

We hopen iedereen volgend jaar terug te zien!!!

 

•

•
•

•

•

•
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Het scenario van onze jaarlijkse tentoonstelling zit bijna in elkaar.  
26 Kalfortse thema’s en 26 Kalfortse figuren komen aan bod. We kun-
nen weer heel wat fotomateriaal verwerken in deze tentoonstelling, die 
hopelijk in de smaak zal vallen. We willen nog heel graag een oproep 
lanceren. Mocht je materiaal bezitten over één van de onderwerpen, die 
hieronder staan opgesomd, dan is dat natuurlijk nog altijd meer dan 
welkom bij Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, tel. 03 8899715.

26 Kalfortse thema’s

Asperge, over de koningin van de groente die Kalfort op de kaart zette
Brug, over de brug over de Molenbeek, café De Hert, feestzaal De Hert 
en Seniorie De Brug
Coolhem, over het domein Coolhem, met zijn lange geschiedenis
Dewachter, over hulpbisschop Alfons Dewachter, geboren op de 
Kleine Amer
Echelpoelhof, over een lang verdwenen monument
Fanfaars en pompiers, over de muziekverenigingen: de fanfare  
De Verenigde Vrienden, de Vrijwillige Pompiers, harmonie Concordia 
en harmonie Concordiavrienden
Gasthuis, over Vrededaal en het klooster in Kalfort
Hollander, over den Hollander en de middenstand in Kalfort
In Buda, over In Buda en andere cafés in Kalfort
Juffrouw Likske, en andere juffrouwen van de kleuterschool
Kaai Marnef, over economische bedrijvigheid op de Kleine Amer
Lamp, over jeugdhuis De Lamp en de woelige jaren zeventig
Meester Merckx, en andere meesters en juffrouwen uit de school
Nonnen en paters, roepingen in Kalfort
Ommegang, processie en ommegang, een traditie in Kalfort
Pastoors en onderpastoors, over de bedienaars van de kerk
Q8, over garage Rosiers, de Guido Gezellelaan, de supermarkten en 
een benzinestation
Rozenkransweg, over een initiatief van pastoor Boey
Schaliënhoeve, over een grote hoeve 
Toneel, over toneelopvoeringen bij de fanfaars, de pompiers, de BJB, 
de chiro...

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

7.  Kalfort van A tot Z
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Uitstappen, over uitstappen van diverse verenigingen
Vertongen, over machinefabriek Vertongen
Wereldoorlog, over de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog
XP, over de chiro van Kalfort
Ysjes en de Yskelder, en nog cafés in Kalfort
Zwarte Hand, over politieke gevangenen uit de Tweede Wereldoorlog

26 Kalfortse figuren

Agatho Moons, minderbroeder
Bosserez Ludovicus, stoffen- en vlashandelaar
Cortebeeck Theofiel, onderwijzer
De Saeger Peer, schrijnwerker
Eeraerts Jan, duivenmelker
Feremans Louise, onderneemster
Geniets Jozef, folkorist
Huygens August, hoofdonderwijzer
Ilegems Jef, pottenbakker
Jacobs Henri, gemeenteraadslid en Pompier
de Kap, Meersmans Henri, gemeenteraadslid
Leyers Louis, boswachter
Meersmans Frans, voorzitter Kerkfabriek
Nuten Peer, landbouwer
Peeters Jef, schoenmaker
Quartier Madeleine, een française in Kalfort
Rosiers Jozef, garagehouder
Schampaert Frans, koster
Troch Felix, cafébaas
Verrijdt Donatus, pastoor
Wauters Teppe, uitbater bovenzaal
Zieles, familie Janssens

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tentoonstelling “Kalfort van A tot Z”. 
Van zondag 22 augustus t.e.m. zondag 12 september in 

de parochiekerk van Kalfort.  
Elke dag open van 9.00 u. tot 22.00 u.
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Op de zaterdagen 24 april en 2 mei was het groot feest voor enkele tien-
tallen jongens en meisjes uit Kalfort. Want dan vierden zij hun eerste of 
plechtige communie.

Eerst vierden een veertigtal jongeren in onze kerk hun plechtige commu-
nie. Centraal in deze viering stond de geloofsbelijdenis: de ankerpunten 
van het christelijk geloof. 

Met hun eigen doopkaars in de hand beaamden deze jongeren dat ze op 
dit geloof willen steunen in het zoeken naar geluk en vreugde voor hun 
leven. Als symbool voor groeiend geloof stond vooraan in de kerk de 
klimplant die tijdens de catechesebijeenkomsten was opgebouwd. Het 
klimrek achter de plant stond beeld voor de steun die de geloofsbelijdenis 
aan ons christelijk leven wil geven. Dit klimrek hing ook vol met wens-
kaarten die de ouders speciaal voor dit moment aan hun kinderen hadden 
geschreven. Kortom, we hebben geplant, gestut en begoten. En, we ver-
trouwen op Gods zegen voor de verdere groei en bloei.

Graag wensen we deze jongeren en hun familie nog eens proficiat en 
bedanken ook iedereen die met zijn of haar talenten aan dit project heeft 
meegewerkt. Na de zomer beginnen we dan alweer aan de derde editie 
van dit nieuwe catecheseproject.

8.  Eerste en plechtige communie
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Op 2 mei waren de eerste communicanten aan de beurt. Zij traden aan in 
twee vieringen, één voor de school Twinkelveld, de andere voor  
Het Kasteeltje.

Volgende jongens en meisjes namen deel aan de vieringen.
Borms Lore, Bylé Jonas, Deconinck Quinten, De Gruyter Maarten, 
De Jonghe Robbe, De Schrijver Kristof, De Smedt Lars, Eggermont Milan, 
Foret Siebe, Fostier Jelle, Huyssens Luna, Leyman Marion, Meersmans 
Janne, Meersmans Senne, Mertens Jelle, Pereira Gerson, Schellemans 
Chimme, Servaes Gijs, Van Damme  Jan-Maarten, Van Der Linden Noor, 
Van Reeth Michael, Van Steyvoort Judith, Wauters Jarne.
Borms Florien, Dekeersmaeker Julie, Franssens Nikita, Lauwers Amba, 
Lenaerts Brent, Lenaerts Wout, Quintelier Max, Smeulders Amber, Stijnen 
Kristyna, Van Dam Robbe, Vandenbroecke Sophie, Van Dessel Bryan, 
Van de Vreken Jano, Van Eeckhout Kenzo, Van Haegenberg Julian, 
Van Mullem Jens, Van Mullem Nick, Van Reck Jarno, Verbeke Tiany.
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Nadat op 5 augustus 1914 koning Albert de inval van de Duitse troepen 
met een oorlogsverklaring heeft beantwoord, komt de oorlog in Klein-
Brabant zeer dichtbij.  De redactie van het Nieuwsblad van het kanton 
Puurs probeert de inwoners te informeren over wat er in de streek 
gebeurt.  Dit is zeer gefragmenteerd.  In dit artikel blijven we onze 
gezichtshoek beperken tot die van de redacteurs van het blad.  Het geeft 
immers zeer goed weer wat de Kalfortenaren van die tijd wisten en 
waar ze ongetwijfeld uitgebreid over praatten.

Begin augustus hielp de bevolking de militaire overheid bij de werkzaam-
heden aan de forten, die nog niet waren afgewerkt.  Honderden mannen 
uit de omliggende gemeenten kwamen hen vervoegen.  In al deze drukte 
gebeurden enkele ongelukken.  Emiel Verschooren, blokmaker van Eike-
vliet, en Jan Frans Van Beneden, een aardewerker uit Blaasveld, kwamen 
onder vallende bomen terecht.  Een vijfjarig kind uit Kalfort werd door 
een legerauto overreden.  Vele vrijwilligers meldden zich bij het Belgisch 
leger en heel wat vrouwen sloten zich aan bij het Rode Kruis.  Overal 
meende men nu spionnen te zien. De Duitse horlogemaker Samans, die al 
23 jaar in Boom woonde, werd als spion opgepakt en gefusilleerd.  

Half augustus waren de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en werd 
er opgeroepen terug aan het werk te gaan om de toestand zoveel mogelijk 
te normaliseren.  Men verwachtte immers niet dat de Duitsers Antwerpen 
zouden belegeren.  Want... om Antwerpen te belegeren zouden de Duitse 
troepen 800.000 man moeten inzetten.  Ze zouden ook een verbindingslijn 
moeten opstellen naar Duitsland, om de bevoorrading te verzekeren.  
Maar men was vooral overtuigd van de sterkte van de vesting Antwerpen. 
“Als men ziet dat de forten van Luik het zolang uithouden – en hun overgave 
wordt nog niet in de verste verte tegemoet gezien – wat tijd zouden de Duitsers 
dan niet gaan verliezen voor Antwerpen, dat, naar bevoegde mannen verzekeren, 
niet in te nemen is, nu vooral niet dat er geen vrees bestaat onze gemeenschap 
met de zee te zien afsluiten, dank de overmachtige Engelse vloot.  Vergeet daarbij 
niet dat de belegeraars voortdurend zouden verontrust worden door moorddadige 
uitvallen onzer troepen, gesteund door het vreselijk geschut onzer koepelkanons, 
alsook door voortdurende aanvallen der Franco-Engelse bondgenoten.”  De toe-
komst zou deze optimistische gedachten snel de kop indrukken.

9.  Kroniek van Kalfort 1914 (3)
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Actie van Belgische artillerie bij Mechelen.

In Puurs en Kalfort troepten nu vele mensen samen, niet alleen militairen, 
maar ook burgers, die de veiligheid van de omwalling opzochten.  Overal 
was er activiteit met paarden, auto’s, fietsen en kanonnen.  Regelmatig 
hield men alarmoefeningen.  Na het blazen van het alarm kwamen mili-
taire en verantwoordelijke burgers dan van alle kanten naar het hoofd-
kwartier op het gemeentehuis van Puurs gestormd.  Deze oefeningen 
waarbij de soldaten zich in stelling plaatsten, werden door de bevolking 
als akelig beschouwd.  Verder gebeurden er enkele onschuldige feiten:  
Alfons Van den Brande, lid van de burgerwacht van Liezele schoot zich 
per ongeluk met zijn geweer in de bil en moest worden verzorgd.  In 
Bornem was een lid van de burgerwacht de schildwacht voorbij gegaan 
zonder wachtwoord, en na de derde aanmaning werd geschoten, geluk-
kig zonder te raken.  Op een dag werd een soldaat van de gidsen, die 
met een paard alleen in de omtrek reed voor een spion aangezien en van 
Bornem naar het hoofdkwartier te Puurs gebracht. Daar werd hij herkend 
als graaf de Liedekerke, in dienst van het Belgisch leger, maar die de on-
voorzichtigheid had begaan zich niet in regel te stellen.  Al deze gevallen 
verwekten veel opschudding en werden druk op straat besproken.

Wanneer eind augustus het Belgische leger zich terugtrok binnen de 
fortengordel, werd de drukte nog groter. Honderden wagens, massa’s
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ruiterij, kanonnen en mitrailleurs met hondenspannen vulden nu de 
straten van Puurs en Kalfort.  Vele linietroepen kwamen toe om te over-
nachten en werden bij de burgers ingekwartierd, zodat in kleine huizen 
soms 10 à 15 soldaten werden gehuisvest.  Ander vervoer mengde zich 
in het militaire geharrewar: “karren en wagens met meubelen en vluchtende 
huishoudens beladen, ouderlingen, kinderen, soms 12 tot 15 op een gerij: mensen 
van Liezele, Lippelo, Londerzeel en verder van Hombeek, Rijmenam, Herselt enz. 
die hun have en hun leven hier veiliger achtten dan ten hunnen!  Zo’n toneel van 
redding en angstige vlucht, misschien in overhaastige vrees besloten en aangevat, 
is waarlijk treurig.”  De gemeenten van de omtrek binnen de forten wer-
den overspoeld met vluchtelingen van Wolvertem, Nieuwenrode, Zemst, 
Londerzeel, Steenhuffel, Breendonk, Liezele enz. Al deze mensen probeer-
den onderdak te vinden. Sommige vluchtelingen brachten hun koeien 
en andere beesten mee. Anderen lieten ze achter, alles opgevend voor 
eigen levensbehoud. De meesten waren gevlucht omdat ze anderen zag 
vluchten, die vertelden over de Duitse wreedheden.  

Een 20-tal Uhlanen vertoonde zich op 20 augustus nabij Londerzeel.  Een 
zestal cyclisten waren van Puurs op verkenning vertrokken en zagen de 
Duitsers.  Onverschrokken namen ze de vijand onder schot. Een ervan 
tuimelde van zijn paard en de anderen trokken zich met de gekwetste 
terug.  De dag daarop prijkte aan het gemeentehuis, een soort lans met 
een wit-zwart vlagje door de Duitse ruiters achtergelaten.  Niettegen-
staande het verbod zich buiten de gewone grote wegen te begeven waren 
te Breendonk Louis Van de Ven en zijn zuster, wonende in de buurt van 
“De Hand”, in de buurt van de versperringen gekomen.  Ze werden 
opgemerkt van op het fort, waarna er op hen werd gevuurd.  Ze werden 
getroffen en zwaar gewond naar het gasthuis overgebracht. 
Het opperbevel van de vierde sector van de vesting Antwerpen was in 
handen van generaal Rouet.  Het hoofdkwartier werd overgebracht van 
Puurs naar het kasteel d’Ursel in Hingene. 
Louis Pintjens-Vermeiren van Puurs, die was gemobiliseerd, maar zich een 
veertien dagen in de omtrek ronddwaalde, werd opgepakt en als deser-
teur te beschikking gesteld van de militaire overheid.  Op de krijgsraad 
bleek dat het geval niet ernstig was en dat Louis snel weer bij het regiment 
gidsen werd ingedeeld.

Eind augustus waren er gevechten rond Mechelen, Zemst en Vilvoorde. 
Enkele soldaten die daar werden gekwetst, werden verzorgd in het kloos-
ter van de Ursulinen, dat als gasthuis werd ingericht. Drie gekwetsten
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stierven te Puurs en werden op het kerkhof begraven.  Ook was Puurs het 
toneel van de zittingen van de krijgsraad. Deze gingen door in het klooster 
van de Ursulinen. Op 28 augustus, 30 augustus en 2 september verschenen 
een tiental beschuldigden die zich moesten verantwoorden voor onge-
hoorzaamheid, smaad door gebaren, verlaten van hun post, onvrijwillige 
doodslag, geweldpleging en diefstal, voor feiten gepleegd in Hoegaarden, 
Imde, Willebroek, Ruisbroek, Hingene en Puurs. Verstraeten, vrederechter 
van het kanton Puurs, zetelde als burgerlijk rechter in de krijgsraad.

Begin september werd duidelijk dat de Duitsers de vesting Antwerpen 
zouden aanvallen.  70.000 Duitse soldaten begonnen in de omtrek van 
Londerzeel versterkingen op te trekken tegen een mogelijke uitval van 
de Belgen. Acht inwoners van Londerzeel werden gegijzeld.  Ondertus-
sen bleek ook dat de forten van Luik waren gevallen.  De omvangrijke 
Duitse troepenbewegingen en de acties van Uhlanen brachten een nieuwe 
vluchtelingengolf op gang.  Oneindig groot is het aantal dat binnen de 
fortenkring een schuilplaats kwam zoeken, “alles wat ze nog konden mee-
sleuren hier in brengen, op karren, kruiwagens en ander gerij, en tussen die rom-
mel van bedgerief en meubelen zagen we menige oudjes en kleine bloedjes gehurkt 
of gedoken, terwijl fluksere leden van het gezin het vee opstouwden.  Zo’n tonelen 
zijn te aangrijpend treurig om er niet door ontroerd te wezen.” Veel van de 
vluchtelingen konden echter niet blijven en werden weggestuurd.
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Op 4 september rukten de Duitse troepen op naar de fortengordel.  
’s Morgens werd er zwaar gevochten in Kapelle-op-den-Bos. In de na-
middag sloegen de forten van Breendonk en Letterheide een aanval 
af.  Op 8 september verschenen er Uhlanen in Sint-Amands, waar zij de 
kerk binnendrongen en een onderpastoor verplichtten hen op de toren te 
vergezellen.  Hun komst veroorzaakte paniek in het dorp en vele inwo-
ners sloegen op de vlucht. Het fort van Bornem richtte zijn geschut op 
de kerk en raakte de toren.  De Uhlanen drongen verder door tot Breen-
donk, Liezele Wolf en de Haagstraat in Kalfort, maar werden met grote 
verliezen teruggedreven. “In het naburige Londerzeel hebben de Duitsers lelijk 
huisgehouden en er zich niet enkel als heer en meester doen gelden, maar als ware 
barbaren.  Burgers werden er zonder reden gedood en gemarteld, tientallen der 
ingezetenen werden met de bajonet voortgedreven, in kiekenkoten en stallingen 
opgesloten en moesten uren en uren roerloos blijven, steeds bedreigd met mishan-
deling en de dood.  En intussen plunderden anderen, Duitse soldaten, de winkels 
en kelders der gemeentenaren en laadden het al op in de wagens van hun ‘rood 
kruis’.  Uitvoerige mededeling van alles wat daar gruwelijks uitgezet is zou te 
veel doen griezelen.”  Het Nieuwsblad berichtte over Dendermonde dat was 
gevallen, werd ontzet door de Belgen en opnieuw werd ingenomen en 
volledig was verwoest.  Ook Kapelle-op-den-Bos was zwaar beschadigd. 

In Puurs bleek op 20 september de rust gedeeltelijk te zijn teruggekeerd. 
De bevolking was veel geruster dan in de eerste dagen van de oorlog, 
“toen het krijgsgedoe en de gejaagdheid om alles in regel te stellen, het troepen 
samentrekken en verplaatsen, het gerij en gerots, zenuwachtig maakte en het 
gewoon kalme leven als weg geslingerd was. En achter de fortenlijn is men onbe-
vreesd voor enig bezoek der Duitse jakhalzen.  Hun rondwaren in de omliggende 
gemeenten heeft daar de bevolking verschrikt, doch de tegenstand onzer troepen en 
het terugdrijven van de vijandelijke benden wordt nu onverpoosd bewerkt, zodat 
er daar voorzeker van vluchten in massa nog geen kwestie geweest is.” Deze rust 
was zeer verraderlijk, want waarover de mensen werden geïnformeerd, 
waren slechts beperkte schermutselingen.  Een week later begonnen de 
Duitse troepen een waar offensief tegen de fortengordel.  Het bleek al snel 
dat deze niet bestand was tegen de Duitse artillerie.  Op 3 oktober werden 
al voorbereidingen getroffen om het veldleger naar de kust te evacueren.  
Drie dagen later gebeurde dat effectief. De vesting werd aan zijn lot over-
gelaten en werd nog enkel beschermd door de forten. Na een ongelijke 
strijd capituleerden de forten Liezele, Bornem en Puurs op 10 oktober. 
Onze streek zou tot het einde van de oorlog door de Duitsers worden 
bezet. En tot zolang zweeg het Nieuwsblad.
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Alle overlijdens worden op de website www.kalfort.be onder de rubriek 
“Kalfortenaren” vermeld, van zodra ze worden meegedeeld.

10.  Familienieuws

Overlijdens

Paul Debrouwer, echtgenoot van Jeanne Van Hoeck
(° Breendonk, 27 september 1937 - + Kalfort, 21 maart 2010) 
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11.  Kalender

19 juni tot   Vierde fietszoektocht Volley Kalfort 
30 september  Vertrek: café Coolhem, Henny Van der Linden 
   (Kalfortdorp 37) of Hildegarde Hillaert 
   (Kalfortdorp 10)

Ma. 16 augustus 19.00 u.:  Pasbeurt Maria-ommegang
Ma. 23 augustus  19.00 u.:  Pasbeurt Maria-ommegang

Vr. 27 augustus tot BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW
zo. 5 september KALFORT KERMIS 
   zie www.kalfort.be en www.kalfortkermis.be

Vr. 27 augustus 19.30 u.:  22ste MARIA-AVOND

Za. 28 augustus 14.00 u.:  Pasbeurt Maria-ommegang
   17.00 u.:  Openingsmis met het koor Illucia Puurs

Zo. 29 augustus 8.30 u.:  Eucharistieviering
   10.00 u.: Hoogmis met het Zangkoor van Kalfort
   11.00 u.: 23ste MARIA-OMMEGANG
   17.00 u.: Eucharistieviering

Ma. 30 augustus 13.30 u.: Bedevaart Niel Hellegat - Lof
   15.00 u.: Bedevaart Blaasveld/Wintam/Weert - Lof
   19.00 u.: Bedevaart Liezele - Eucharistieviering
Di. 31 augustus 19.00 u.: Bedevaart Puurs - Eucharistieviering
Wo. 1 september 19.00 u.: Eucharistieviering
Do. 2 september 14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg
   19.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 3 september 19.00 u.: Eucharistieviering
Za. 4 september 17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 5 september 11.00 u.: Plechtige slotviering
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12.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 leuke plaats om te spelen
 2 Zuidamerikaanse Indiaan - christusmonogram
 3 bouwstijl
 4 oude Iraanse stad - Centraalamerikaans land
 5 Young Entrepreneur Empowerment Coalition (afk.) -  
 kijk naar doel
 6 natuurverschijnsel dat de zichtbaarheid wegneemt -  
 peuterprogramma
 7 droogoven - Kalforts zangkoor uit 1839
 8 uitgang - Vlaams tekenaar (bekend van zijn etsen)
 9 ageer - plaats in Zeeland
10 horlogemaker uit Boom die in 1914 als spion werd gefusilleerd  
 - bouwde een ark 
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Het 75ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2010.  
Artikels zijn welkom tot 1 september 2010 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 verloor zijn kerktoren in 1914
 2 Franse band - bestaat - onder andere (afk.)
 3 geheel van planten en dieren in een territorium
 4 Europees aanhoudingsbevel - ex tempore (afk.)
 5 Engels zoogdier - meisjesnaam
 6 valschermen
 7 voorvoegsel - Engels voorzetsel
 8 vroeger winnaar van vele wedstrijden
 9 internet protocol (afk.) - Grieks eiland
10 juli en augustus

Oplossing nr. 73


