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2.  Woord vooraf

Beste lezer

In 2012 wordt de 25ste ommegang georganiseerd. Het was in 1988 dat 
pater Fons een groep mensen verzamelde om na te denken over de toen-
malige processie. Die processie had veel van haar luister verloren en kon 
nog maar op weinig belangstelling rekenen. De vraag die ter tafel lag was: 
Gaan we verder zoals we bezig zijn? Of gooien we het roer om? Stop-
pen we met de processie, zoals ettelijke parochies voordeden, of gaan we 
door? In de groep was eenstemmigheid: de processie is onlosmakelijk 
met Kalfort verbonden. Zonder de processie sterft een stukje van Kalfort 
af. Dus ja, we moeten doorgaan en ja, we moeten proberen de processie 
te verbeteren. Zo ontstond met veel enthousiasme de ommegang, die in 
de jaren die daarop volgden, alsmaar groeide. Er waren onmiddellijk vele 
kandidaat-deelnemers, de werkgroep werd zonder problemen gevuld en 
de toeschouwers stroomden toe... Geloofde iedereen erin? Natuurlijk niet. 
Er stonden sceptici aan de kant, die vernieuwing niet nodig vonden. Men-
sen die ook meenden dat alles best bij het oude bleef. De geschiedenis gaf 
hen uiteindelijk ongelijk. De ommegang werd een project van héél Kalfort. 
En in 2012 zullen we de 25ste editie uitgebreid kunnen vieren.

Mogen we een parallel trekken naar de plannen voor ons nieuwe dorps-
huis? Ook nu vindt een grote groep mensen dat er iets moet gebeuren, 
omdat ons dorp een nieuwe moderne ruimte nodig heeft om samen te 
zijn. En ook nu staan er sceptici aan de kant, die vinden dat alles best bij 
het oude blijft. Ook in dit dossier denken we dat ze zich vergissen. Drij-
vend op een golf van enthousiasme hopen wij in 2012 niet enkel 25 jaar 
ommegang te kunnen vieren, maar ook de bouw van ons nieuwe dorps-
huis te kunnen aanvatten. Allen samen zullen we tonen dat Kalfort een 
levenskrachtige gemeenschap is, die een ambitieus project aankan. En in 
2038 hopen we 25 jaar dorpshuis te kunnen vieren in een Kalfort dat nog 
steeds zijn Kalfortse gezelligheid heeft kunnen behouden.

Yes, we can!

De redactie
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3.  Woord van pastoor Guy

Beste mensen,

Griekenland dreigt op een faillissement af te stevenen.  Het kan zijn 
torenhoge staatsschuld niet meer betalen.  Het land heeft te lang boven 
zijn stand geleefd.  De euro-landen pompen enorme kapitalen in dit land.  
In ruil moet Griekenland een drastisch besparingsplan doorvoeren wat 
de bevolking pijnlijk voelt.  Het Griekse Ministerie voor Cultuur b.v. is 
zo goed als afgeschaft, alle uitgaven in deze sector zijn haast geschrapt.  
Griekenland is niet alleen.  Er zijn nog heel wat landen, waaronder ook 
België, die een torenhoge staatsschuld hebben. Alleen drastische besparin-
gen lijken hier soelaas te bieden.  Als je het goed doordenkt, leven we op 
een zeepbel.  Heeft geld nog waarde ?  De laatste jaren stevenen we van de 
ene financiële crisis (de Amerikaanse huizencrisis in 2008) naar de andere.  
Er blijkt dus iets fundamenteel fout te lopen.  Europa wordt stilaan een 
Avondland waar de spirit uit is, ook economisch en financieel.  China, 
Brazilië, Aziatische landen lijken nu het voortouw te nemen.
Eén zaak is voor mij toch helder : het kan zo niet verder.  We gaan onze 
huidige welstand niet op dit niveau kunnen houden.  
Het is niet mijn competentie om adviezen te geven hoe we uit de crisis 
moeten geraken.  Dat is het terrein van de economen en de financieel 
deskundigen.  

Ik wil vanuit mijn insteek, als priester,  een paar bedenkingen formuleren.
We zullen het in de volgende decennia met minder moeten gaan doen.
De pensioenen zullen verlaagd worden en tal van voorzieningen zullen 
teruggeschroefd worden.  En dan is de grote vraag : zijn wij hiertoe be-
reid?  Zijn we er klaar voor om met minder te leven?  De vraag zal zich 
sterk opdringen : waar laten we ons geluk van afhangen?
Ondermeer voor kerkgemeenschappen kan hier een maatschappelijke 
taak liggen.  Zij kunnen een weg wijzen naar andere en échte waarden die 
van belang zijn en waarmee een dieper geluk te vinden is dan wat comfort 
dat we ons kunnen veroorloven door wat meer geld.  Kerken kunnnen in 
allerlei concrete groepen voorleven hoe een sobere levenswijze die ook de 
natuurlijke bronnen van de aarde niet uitput, meer harmonie kan brengen 
in het concrete leven van mensen. De concrete levenswijze van zulke
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groepen kan opnieuw leren wat échte zorg voor de zwakkeren inhoudt, 
een nieuwe inhoud geven aan het begrip solidariteit.  Zij zullen ook de 
Bron van waaruit ze putten kunnen expliciteren.  Kerken zouden zo wel 
eens een nieuwe profetische roeping kunnen krijgen.

Doen we dit al niet voor een stuk in Kalfort?  In september is het sociale 
werkjaar hervat.  Heel wat verenigingen – van de chiro tot Okra - proberen 
mensen samen te brengen, verbondenheid te brengen onder mensen, posi-
tieve waarden aan te reiken. Ziekenzorg probeert de zorg voor de zieken 
en de bejaarden op te nemen.  En we hebben zopas de 24ste Ommegang 
achter de rug wat ook weer zo’n 800 figuranten op de been heeft gebracht 
en tientallen vrijwilligers die deze ommegang hebben voorbereid, al 
maanden lang.  Er wordt nagedacht over de 25ste ommegang volgend jaar 
en over de restauratie van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten Traan.  Wij 
hebben dit beeld geërfd van de vorige generaties.  Het is nu onze taak om 
het door te geven aan de volgende generaties.  En dan is er nog het ambi-
tieuze project Vrededaal waarover tijdens de kermisweek meer te zien was 
in de tentoonstellingsruimte in de kerk.
Velen in ons dorp leggen zich niet neer bij een pessimistische levensvisie 
en trachten positieve tegenkracht te vormen.

Midden dit alles staat onze kerk, die verwijst naar God en naar de Blijde 
Boodschap van Jezus.  Deze kerk is nog één van de weinige kerken die de 
hele dag open is.  Je kan er zomaar binnenlopen voor wat stilte, wat rust, 
je kan er Gods stille aanwezigheid ervaren.  Elke weekend vieren we daar 
ook eucharistie :   zaterdag om 17 u.  Je mag eens komen luisteren, vrij-
blijvend ! We hebben het daar over hoe mensen gelukkig kunnen worden, 
wat de weg daartoe is,  hoe God daarbij helpt...

Pastoor Guy.
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Voor de opbouw van zijn wereld
heeft God ze allemaal nodig:
zowel de werkers van het eerste uur
als die van het laatste,
zowel de mensen met ervaring en vorming
als de pas aangekomenen
die nog veel moeten leren,
maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën kunnen aanleveren.
Zowel mensen met tijd
als mensen met een druk gevuld leven.
Hij heeft voorgangers nodig en leiders
maar ook stille werkers,
en bidders.
Allemaal zijn ze nodig
voor de opbouw van Gods wereld.

Vergelijk jezelf niet met een ander,
noch met wat hij kan of met wat hij verdient.
Zoals je bent,
zo heeft God je nodig voor zijn wereld.

Want het gaat niet
om wat je organiseert of om hoeveel je presteert,
maar het gaat om het werken in Gods wijngaard
waar alles spreekt van ‘Ik zal er zijn voor u’,
waar goedheid
veel verder gaat dan rechtvaardigheid,
waar we allen evenveel bemind zijn:
oneindig veel. 

4.  Bezinning
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We blijven het Kalfortse fotoarchief uitbreiden, dankzij de regelmatige 
schenkingen van Kalfortenaren. Zo bouwen we aan ons Kalfortse ge-
heugen. De foto’s gebruiken we voor de tentoonstellingen, voor de web-
site van Kalfort en voor de Kalfortse Klok. Ze zijn nog steeds welkom, 
uw foto’s: van dorpsgezichten, grote en kleine gebeurtenissen, families 
enz.

Onlangs mochten we deze foto aan het Kalfortse fotoarchief toevoegen. 
Het gaat duidelijk om de wijding bij de start van de werken aan een ge-
bouw, hoogstwaarschijnlijk Zaal De Hert. We herkennen rechts pastoor 
Georges Boey. Wie kan ons de andere mensen op de foto identificeren? 
Graag een seintje aan Luc Schokkaert via info@kalfort.be of 03 8899715.
Hartelijk dank!

5.  Uit de oude doos
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6.  Dorpshuis Kalfort

De vzw Dorpshuis Vrededaal is druk bezig aan de voorbereidingen van 
de bouw van het nieuwe dorpshuis van Kalfort in de Leopold Van  
Kerckhovenstraat. Graag geven we hier een stand van zaken.

Op vrijdag 10 juni werd het project voorgesteld aan de Kalfortse leefge-
meenschap. In de volle parochiezaal was heel wat enthousiasme. 
Tijdens Kalfort Kermis werd de tentoonstelling volledig gewijd aan ver-
leden en toekomst van het dorpshart van Kalfort. In de tentoonstelling en 
daarbuiten werd druk gediscussieerd over ons ambitieuze project.  
In het suggestieboek van de tentoonstelling lazen we onder meer volgende 
quotes:
“Prachtig, en nu een nieuw dorpshart voor Kalfort!” 
“Prachtig werk, veel geluk. Hop naar het volgend project dat op stapel staat!”
“Kalfort kan er alleen nog maar op beteren...” 
“Vreugde en weemoed. Veel toekomst.”
“Het zal zeker mooi worden!”
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Ondertussen zijn de architecten Beckers druk bezig met de volledige uit-
werking van de plannen, die volgende maand aan de algemene vergade-
ring zulen worden voorgelegd. Nadien wordt het bouwdossier opgemaakt 
en de bouwtoelating aangevraagd. In 2012 zullen de werken voor het 
nieuwe dorpshuis van start gaan.

Ondertussen zal worden geprobeerd de Kalfortse dorpsgemeenschap te 
mobiliseren voor het project. De bijdragen van de parochie en de Harmo-
nie Concordiavrienden zijn vastgelegd. Maar daarnaast doen wij beroep 
op de hele Kalfortse gemeenschap. Een van de volgende weken zal men u 
vragen of u geïnteresseerd bent om het project op één of andere manier te 
steunen. Bij positief antwoord zal u worden uitgenodigd op een sponsor-
avond of kan u een bezoek van mensen van de vzw Dorpshuis aanvragen. 
Op het einde van het jaar hopen wij zo het nodige kapitaal te hebben ver-
zameld. Het bedrag dat door schenking of lening moet worden bijeenge-
bracht, is 1.000.000 euro.

De formules kwamen in het vorige nummertje van dit tijdschrift uitge-
breid aan bod. U kan intekenen op een renteloze lening (250 euro per lot) 
of op een obligatielening (1000 euro per lot; 3,5 % interest). Na betaling 
van het bedrag op rekeningnummer BE04 7330 3164 2931 - BIC: KRED BE 
BB krijgt u de nodige papieren. 
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €. Stort op projectrekening Dorps-
huis Vrededaal, op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de 
Koning Boudewijnstichting met vermelding *** 128/2431/00014***.  
U ontvangt van de Koning Boudewijnstichting een attest voor fiscale  
vrijstelling.

Maar vanzelfsprekend zijn persoonlijke acties of acties van verenigingen 
ook heel hard welkom om de nodige middelen te verzamelen! Alle sug-
gesties zijn welkom op info@kalfort.be

Alle informatie vindt u op http://www.kalfort.be/dorpshuis
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7.  Nieuws van onze scholen

EERSTE SCHOOLDAG

De eerste schooldag is voorbij! Op 24 augustus om 17.30 u. stonden de 
deuren van kleuterschool De Regenboog wagenwijd open: alle nieuwko-
mers werden uitgenodigd voor de opendeur.  De instappertjes konden 
nog eens samen met hun ouders hun nieuwe klas en de juffen bezoeken 
en ook de school verkennen, zodat ze na een laatste week vakantie goed 
zouden weten waar ze naartoe moesten op 1 september.

Op 1 september hebben 11 kindjes hun eerste stappen gezet in hun school-
loopbaan en zijn er in de andere klassen nog twee nieuwe kleuters gestart.
Onze instappers waren al heel flink. ’s Morgens bij het afscheid kwamen 
er wel enkele traantjes (en niet alleen bij de kindjes, ook bij ouders werd 
er een traantje weggepinkt). Maar eens onze kleuters in de klas konden 
spelen, waren de traantjes heel snel opgedroogd en werd er gespeeld met 
het voor hen nieuwe speelgoed. 
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De kinderen verkenden alle hoeken van de klas. Gelukkig waren er twee 
juffen in de gele klas aanwezig: terwijl de ene haar handen vol had als 
toiletjuf, kon de andere juf samen met de kleuters  blijven spelen en hun 
eerste klasactiviteiten begeleiden. Zo konden ze samen zorgen voor een 
goed gevoel bij de kinderen.  Onze andere kleuters (vlinders, hommels en 
spetters) verkenden ook hun  nieuwe klas, maakten kennis met nieuwe 
afspraken en testten hun nieuwe juf. Het gonsde overal van enthousiasme!

Met onze 93 kleuters hebben we het schooljaar dus vlot ingezet, midden 
in de kermisweek. We gingen in de namiddag dan ook al met z’n allen op 
stap en vormden een lange rij naar de kermismolen.
Onze kleuters genoten volop van een namiddag op de draaimolen en 
bij deze speciale gelegenheid mochten ze ook achteruit rijden. Plezier 
verzekerd! De terugweg verliep iets trager en moe maar voldaan kwamen 
we terug op school na een leuke eerste schooldag! 
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OUDERCOMITE  KALFORTSE SCHOLEN

Op 1 september om 7.30 u. liepen er al enkele leden van het oudercomité 
druk heen en weer aan kleuterschool De Regenboog en lagere school 
Twinkelveld, om alles klaar te zetten. Zij wilden immers de kinderen en 
ouders aan de beide Kalfortse scholen verwelkomen bij de start van het 
nieuwe schooljaar.  

Toen even later de eerste ouders hun kinderen brachten, stond er een 
tentje klaar aan de inkom van elke school.  De verwelkoming met een 
heerlijk geurend kopje koffie, glaasje fruitsap of water en een stukje cake 
werd ten zeerste geapprecieerd. De kinderen kregen nic-nacjes om zo op 
stevige benen en goedgezind de schoolpoort binnen te stappen. 

Ouders konden kennismaken met de leden van het oudercomité en kre-
gen een flyer mee met de opzet, doel en activiteiten van het oudercomité. 
Er werd ook gezellig gekeuveld over de nieuwe schoolstart, vakantie- en 
kermisverhalen. 
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Zo werd het een leuke ontvangst en een mooie start van het nieuwe 
schooljaar! 

Meer info vind je op de website van de scholen  
www.sjabi.be/deregenboog  of www.sjabi.be/twinkelveld 
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Het nieuwe chirojaar is weer begonnen en er staan weer tal van acti-
viteiten op het programma. Met een jonge en bruisende meisjeslei- 
dingsploeg en een ervaren, gemotiveerde jongensleidingsploeg gaat 
onze chiro er dit jaar weer volop tegenaan. 

Volgende activiteiten staan alvast op het programma:
• Schaatsen met Christus Koning op 20 november 
• De pannenkoekenslag in februari
• De Bierfeesten en de Pekesfuif op 6 en7 april
• De Spaghettislag op 6 april
• De Carwash van de aspirantenmeisjes in april
• Het pretpark of de zee in mei

8.  Nieuw werkjaar voor onze chiro



de kalfortse klok16

• De afdelingsweekends
• Het chirokamp van 11 tot 21 juli
• Kalfort kermis eind augustus

En nog zoveel meer…  Het belooft dus weer een mooi gevuld jaar te 
worden. 

Buiten al deze extra activiteiten zijn er natuurlijk nog de gewone zonda-
gen waar de leiding met vol enthousiasme de meest originele of authen-
tieke spelen in elkaar bokst. Op die manier ontstaan er op onze chiro 
hechte vriendschappen en worden onze leden klaargestoomd om het op 
een dag van ons over te nemen. Elke zondag start nog steeds om 14.00 uur 
en het einduur varieert naargelang de leeftijd van het kind.

Nieuwe leden zijn uiteraard nog steeds welkom (als ze in het eerste 
leerjaar zitten of hoger) want hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Voor de 
beperkte prijs van 20 euro kan iedereen deelnemen aan onze supertoffe 
zondagen. Als je graag naar de chiro zou komen, kom je het beste gewoon 
een zondag proberen en dan krijg je al de informatie die je nodig hebt van 
je leiding.
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Zondag 28 augustus... met een bang hartje om wat het weer in petto 
zou kunnen hebben, maakte heel Kalfort zich op voor een groot feest: 
de 24ste ommegang. En enkele druppels niet te na gesproken, bleef het 
weer droog tot kort na de ommegang. Dan zetten de hemelsluizen zich 
even ferm open. Het was weer gelukt! Moe maar tevreden kon aan de 
opruim worden begonnen, om vervolgens een frisse pint te drinken op 
het succes!

Ondertussen is de ommegang al in onze archieven geklasseerd en geëva-
lueerd. Al meenden we minder (maar zeker niet weinig) volk te hebben 
gezien en is er nog steeds geen algehele tevredenheid over het parcours, 
toch zagen we vooral positieve elementen. En die waren: de vlotte manier 
waarop de talrijke deelnemers konden worden gerecruteerd, het enthousi-
asme van de deelnemers en de vele externe groepen, de prachtige (en door 
buitenstaanders algemeen bejubelde) wagens en de leuke samenwerking 
in de werkgroepen

Volgend jaar komt de 25ste editie eraan. En die zal natuurlijk bijzonder 
zijn! Er is een extra werkgroep samengesteld die hierrond initiatieven zal 
ontwikkelen. Hierop is iedereen die een bijdrage wil leveren harte- 
lijk uitgenodigd. Een seintje op ommegang@kalfort.be of naar één van de 
verantwoordelijken volstaat. Wat al zeker op het programma staat is een 
tentoonstelling over “25 jaar ommegang”, een nog feestelijkere ommegang 
en een groot deelnemersfeest. Maar we hopen nog meer beweging rond 
deze editie tot stand te brengen. En dat zal met uw hulp zeker lukken...

Eenvoudig zal het natuurlijk niet zijn. Want er leeft bij het ommegang-
comité wel het gevoel dat we élk jaar een bijzondere editie organiseren. 
De inspanningen die aan de leden van het ommegangcomité worden 
gevraagd, zijn dan ook niet klein. In het kader van de evaluatie van vorig 
jaar werd ook de vraag gesteld naar een versterking van de werkgroep.  
Zo zouden we proberen grote takenpakketten van enkele leden uit te split-
sen en hiervoor aparte verantwoordelijken te zoeken. We hopen dat vele 
Kalfortenaren de uitdaging zullen aangaan om samen de eeuwenlange 
traditie, die nu al 25 jaar op een hoogtepunt draait, in stand te houden.

9.  Ommegang in het zilver
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Op vrijdag ging voor de 23ste keer de Maria-avond door. Boven de choreografische 
groep klaar voor de uitvoering. Onder ons zangkoor in actie.
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Enkele foto’s van de voorbereidingen op zaterdag. Boven de ploeg tijdens de  
middagpauze. Onder werken aan één van de wagens.
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Beelden uit onze gevariëerde ommegang met ridders, muzikanten, zusters, acro-
baten, boeren en boerinnen, sansculotten en boerenkrijgers enz.
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Boven het vertrek met een dreigende hemel in een goed gevuld Kalfortdorp. Onder 
de terugkomst, blij dat het droog is gebleven en tevreden om het goede verloop.
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10.  Familienieuws

Overlijdens

Jules Moons, echtgenoot van Jeanne Saerens
(° Puurs, 23 oktober 1922 - + Kalfort, 9 september 2011) 

Arthur De Smet, echtgenoot van Erna Kerremans
(° Tisselt, 15 juli 1936 - + Kalfort, 29 juni 2011) 

Siska Verduyckt  
(° Aarschot, 25 april 1913 - + Hallaar, 18 juni 2011) 
Siska was jarenlang pastoorsmeid, eerst van pastoor Louis 
Putseys, later van pater Fons Heymans
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11.  Kalender

Maandag 31 oktober  17 u : Viering van Allerheiligen
Dinsdag 1 november  15 u : Gebedswake voor de overledenen  
    van het voorbije jaar
Zaterdag 24 december Kerstavond - 17.00 u : kerstviering

Vormingsbijeenkomsten: Jezus nader belicht

Van half oktober tot eind november organiseert het decenaat Klein-Bra-
bant zes bijeenkomsten waar we dieper ingaan op de vraag naar Jezus.  
Wie was hij ?  Er zal ook ingegaan worden op het eigene van de evange-
listen in hun visie op Jezus en op de vraag naar de verhouding tussen het 
Rijk Gods dat Jezus kwam brengen en de Kerk die na zijn dood onder 
impuls van de heilige Geest is tot stand gekomen.

Deze bijeenkomsten gaan door in de pastorie van Sint-Amands (Kerk-
straat 5) op zondagen 16 oktober, 30 oktober en 13 november van 14.45 u 
tot 17.00 u. en op maandagen 24 oktober, 7 en 21 november van 19.45 u tot 
22.00 u. Deze zes bijeenkomsten worden best in zijn geheel gevolgd.
Praktische info en inschrijvingen bij onze priesters Guy en Koen die ook 
de inleidingen zullen geven.  We vragen een bijdrage van 2 euro per bij-
eenkomst. 
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12.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 Kalfortse pastoorsmeid
 2 populaire naam van een Amerikaanse president - lid van een  
 beruchte naziorganisatie
 3 altijd brandende lamp voor het tabernakel
 4 nuttigden - meisjesnaam
 5 werven
 6 interdiocesaan pastoraal beraad - Ronden Vending (afk.)
 7 rondwaren - oude munt
 8 Italiaanse zuster - Oklahoma General Education Test (afk.)
 9 roeping
10 nieuwe testament - geordende lijst
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Het 80ste Kalfortse Klokske verschijnt met kerstmis 2011.  
Artikels zijn welkom tot 1 december 2011 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 kerkelijke functionarissen
 2 maanstand - hoogste punt 
 3 Kalfortse kleuterschool
 4 gewicht - bak
 5 Amerikaanse munt - roeme - vertrek!
 6 frisse eetgelegenheid - getij
 7 delen van een gevangenis - familielid
 8 vogel
 9 mangaan - loop
10 kan je bij de chiro eten op 6 april

Oplossing nr. 78


