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2.  Woord vooraf

Beste lezer

En dan werd het weer Kalfort Kermis. En wat voor één! We vieren de 
25ste	verjaardag	van	onze	ommegang	in	stijl,	met	een	puik	verzorgde	om-
megang in de voormiddag en met een evenement in de namiddag. 

‘s	Morgens	verwachten	we	weer	duizenden	toeschouwers	van	uit	de	wijde	
omgeving.	Dat	het	de	25ste	editie	is,	zal	zeker	nog	meer	mensen	verlei-
den	om	naar	Kalfort	af	te	zakken.	Ze	zullen	getuige	zijn	van	de	klassieke	
ingrediënten,	die	onze	ommegang	hebben	groot	gemaakt.	 
Prachtige	bloemenversiering,	afwisselende	taferelen	rond	de	geschiedenis	
van	Kalfort	met	dans,	zang	en	toneel	en	dat	alles	voortbouwend	op	meer	
dan	vierhonderd	jaar	traditie.	Het	is	zonder	meer	duidelijk	dat	het	dit	re-
cept	is	dat	het	succes	van	onze	ommegang	verklaart.	Mensen	grijpen	terug	
naar	zaken	die	de	identiteit	van	hun	dorpsgemeenschap	hebben	gecre-
eerd.	Zonder	enige	twijfel	is	de	ommegang	daar	een	belangrijk	voorbeeld	
van.	Heel	Kalfort	werkt	op	zijn	manier	mee,	als	lid	van	het	ommegang-
comité,	als	deelnemers,	als	sponsor,	als	sympathisant	enz.	Dankzij	deze	
cocktail	kunnen	we	nog	jarenlang	doorgaan	en	de	traditie	levend	houden.

In de namiddag organiseren we middeleeuwse feesten. Dit wordt voor 
Kalfort	een	topevenement,	waarop	we	groepen	uit	heel	Vlaanderen	ver-
welkomen	om	op	domein	De	Brug	de	middeleeuwen	opnieuw	tot	leven	te	
roepen.	Levende	geschiedenis	dus!	De	ingrediënten	zijn	reenactment,	de-
monstraties	zwaardvechten,	muziek	en	dans,	humor	en	actie,	kinderani-
matie enz. Het wordt een evenement om niet te missen! Domein De Brug 
wordt	een	plaats	waar	je	zeker	op	deze	kermiszondag	moet	langs	lopen.

Het ommegangcomité is ervan overtuigd dat we met dit alles een om-
megangzondag	neerzetten,	die	de	Kalfortenaren	nog	lang	zal	heugen.	
Het	wordt	in	elk	geval	een	dag	die	het	prachtig	gerestaureerde	beeld	van	
Onze-Lieve-Vrouw	waard	zal	zijn.	Laat	ons	er	allemaal	samen	van	genie-
ten!

De redactie 
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3.  Woord van pastoor Guy

Beste	mensen,

U	hebt	het	vakantienummer	van	de	 
Kalfortse	Klok	in	uw	handen.
Ik	hoop	dat	iedere	lezer	in	de	volgende	
weken	wat	tot	‘vakantie’	kan	komen.		
Daarvoor	dien	je	niet	noodzakelijk	op	reis	
te gaan naar verre stranden. Een verre 
reis	is	geen	garantie	op	een	fijne	vakantie.	
Daar	kan	je	immers	innerlijk	even	ver-
moeid	van	terugkomen	dan	dat	je	ver-
trokken	bent.

Vakantie	nemen	kan	je	overal,	ook	thuis.		
Het	is	uit	de	gewone	tred	durven	stappen,	
het	gewone	ritme	doorbreken	en	alleen	
nog	maar	leven,	zonder	de	dwang

te	voelen	dat	je	moet	“presteren”.		Je	kan	zoveel	doen	in	de	komende	
maanden	dat	je	wat	rust	kan	geven:	de	familiebanden	weer	wat	aan-
sterken,	oude	vrienden	nog	eens	opzoeken,	misschien	eens	een	goed	boek	
lezen,	wandelen	in	Gods	mooie	natuur.		

Ondertussen	luidt	de	Kalfortse	Klok	over	de	verschillende	facetten	van	
ons gemeenschapsleven.  Er is geluid voor overledenen en voor jonge 
paartjes	die	huwen,	er	zijn	kinderen	gedoopt	uit	onze	gemeenschap,		 
er	waren	feestklokken	bij,	de	eerste	communie,	de	Plechtige	Geloofsbe- 
lijdenis.		

In	de	komende	maanden	wordt	er	gewerkt	aan	de	25ste	uitgave	van	de	
Maria-ommegang,	een	zilveren	ommegang	met	aartsbisschop	Léonard	
als	eregast.		Opvallend	is	het	nieuwe	startpunt.	Er	zijn	Kalfortenaren	die	
zich	hier	wat	zorgen	over	maken.	Maar	het	ommegangcomité	is	ervan	
overtuigd	dat	het	een	hele	verbetering	kan	betekenen.	We	zullen	het	zeker	
achteraf	grondig	evalueren.		Het	is	maar	dankzij	de	aanhoudende	inspan-
ningen en vernieuwingen dat onze ommegang nog steeds springlevend is. 
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De	Kalfortse	Klok	‘luidt’	ook	over	het	vertrek	van	pastoor	Koen.		Van	no-
vember	2007	was	hij	actief	in	onze	parochies	als	pasgewijd	priester	die	bij	
ons	zijn	eerste	ervaringen	kwam	opdoen.	Hier	kreeg	hij	de	kans	te	groeien	
in	pastorale	wijsheid	en	in	vaardigheden.		Mensen	komen	en	gaan.		Het	
was	te	verwachten	dat	priester	Koen	hier	niet	heel	lang	zou	zijn.		Dat	
is	niet	gebruikelijk	bij	een	eerste	benoeming	na	een	priesterwijding.	Ik	
heb	nog	nooit	voordien	een	pas	gewijde	confrater	wat	kunnen	volgen	en	
begeleiden	in	zijn	eerste	stappen	in	de	pastoraal.		Dat	was	ook	voor	mij	
een	intense	ervaring.		Ik	herkende	vaak	gevoelens	en	gedachten	van	hem	
die	ik	ook	had,	zo	lang	geleden.			Ik	vond	het	een	mooie	tijd	en	bewonder	
vooral	de	authenticiteit	en	de	eerlijkheid	waarmee	Koen	in	het	leven	staat	
als	gelovige	en	als	priester.		Hij	durfde	ook	wel	eens	opkomen	voor	zijn	
opvattingen,	ook	als	dat	niet	in	goede	aarde	viel.		Zijn	eerlijkheid	en	au-
thenticiteit	zullen	zijn	grootste	krachten	zijn,	die	hem	ook	in	de	toekomst	
verder	zullen	helpen	in	zijn	uitdagende	opdracht	die	hij	weldra	opneemt.		
Hij	wordt	pastoor	van	elf	dorpen	verspreid	over	de	gemeenten	Bekkevoort	
en	Kortenaken.

Laten	we	er	fijne	vakantiedagen	van	maken!	Moge	de	25ste	Maria-om-
megang	ook	weer	een	geslaagde	ommegang	worden.	Na	de	kermis	begin-
nen	we	vol	frisse	moed	weer	te	werken	aan	onze	Kalfortse	gemeenschap.

Pastoor Guy

Steun onze ommegang

De 25ste Maria-ommegang kan maar worden gerealiseerd dankzij uw 
financiële steun. Het is immers niet evident een gratis evenement aan te 
bieden en hiervoor elk jaar opnieuw voldoende middelen te verzamelen. 
Daarom een warme oproep om aan te sluiten bij ons beschermcomité.  
Dit kan door 30 euro over te schrijven op rekening BE12 7332 3226 3092 
KREDBEBB van Ommegangcomité Kalfort, Kalfortdorp 8, 2870 Puurs.
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VAKANTIE TIJD

Goede	God,	U	hebt	mij	de	vrije	tijd	van	mijn	vakantie	gegeven.
Laat	me	ervaren	wat	vakantie	eigenlijk	betekent:	 
dat	ik	dingen	mag	doen	 
die	ik	mezelf	in	het	dagelijks	leven	niet	toesta,	 
dat	ik	alleen	maar	mag	leven	 
zonder	steeds	te	moeten	denken	aan	nut.
Schenk	me	de	innerlijke	rust	dat	ik	me	kan	bezighouden	 
met	dat	wat	is,	zodat	ik	met	al	mijn	zintuigen	kan	genieten. 

De	vakantie	nodigt	mij	uit	het	leven	te	vieren	 
dat	u	mij	gegeven	hebt.		 
Dat	bevrijdt	me	van	alle	verplichtingen	 
die	anders	zo	vaak	op	mij	drukken.

Geef	dat	deze	vakantiedagen	ontspannende	dagen	voor	me	worden,	
zodat	ik	weer	de	kracht	krijg	die	ik	de	laatste	tijd	ben	kwijt	gespeeld,	
zodat	ik	uitgerust	weer	kan	terugkeren	naar	mijn	dagelijks	leven. 

Zegen	deze	vakantietijd,	 
dat	ik	ervaar	wat	mij	opnieuw	tot	leven	brengt,	 
dat	de	ontmoetingen	me	bevruchten	 
en	ik	me	kan	verheugen	over	de	schoonheid	van	uw	schepping.

 
Anselm	Grün,	Mijn gebedenboek  

4.  Bezinning
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Aartsbisschop	A.J.	Léonard	heeft	
onze medepastoor Koen tot pas-
toor	benoemd	van	elf	parochies	
verspreid over de gemeenten  
Bekkevoort	en	Kortenaken	(vlakbij	
Scherpenheuvel). Koen stopt met 
zijn	pastorale	activiteiten	bij	ons	
eind	augustus.	Kalfort	kermis	moet	
hij	nog	eens	meemaken!		De	maand	
september	neemt	hij	dan	voor	zijn	
verhuis	en	in	de	eerste	helft	van	
oktober	zal	hij	ginds	officieel	aan-
gesteld worden tot pastoor.
Het was te voorzien dat Koen 
hier	niet	zou	blijven.		Het	is	niet	
gebruikelijk	dat	een	pas	gewijd	
priester	een	lange	tijd	in	zijn	eerste

5.  Afscheid pastoor Koen

KOEN VERHEIRE WORDT PASTOOR IN BEKKEVOORT EN KORTE-
NAKEN

werkomgeving	blijft.		Maar	hij	wordt	nu	toch	wel	vlug	geroepen	tot	een	
grote	verantwoordelijkheid.		Koen	is	nog	geen	volle	vijf	jaar	medepas-
toor	in	Puurs	en	Willebroek.	In	die	tijd	heeft	hij	zijn	eerste	ervaringen	
als	priester	opgedaan,	veel	geleerd	en	een	heel	stuk	pastorale	wijsheid	
opgestoken.		Met	deze	bagage	kan	hij	nu	aan	de	slag	in	zijn	nieuwe	paro-
chies	in	het	Hageland.		Het	zal	een	uitdaging	zijn!		Maar	we	wensen	hem	
hiervoor	veel	sterkte	en	inzicht	toe.
We	hebben	Koen	leren	kennen	als	een	welsprekend	man,	met	een	grote	
religieuze	bewogenheid,	iemand	die	een	eerlijk	en	authentiek	geloof	uit-
straalt.		Iemand	die	ook	op	een	heel	eigen	wijze	een	sfeer	wist	te	scheppen	
in misvieringen. Iemand met een gulle lach die sympathie van mensen 
meedroeg.		We	zullen	hem	zeker	missen.
We zullen later nog meedelen hoe en wanneer we hier afscheid zullen 
nemen	van	Koen.	Ik	wil	jullie	uitnodigen	om	deze	jonge	priester	mee	te	
dragen	in	uw	gebed.		Er	wacht	hem	een	grote	uitdaging	in	de	toekomst. 

Guy De Keersmaecker
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6.  Dorpshuis Kalfort

Je kan er niet naast kijken. De gemeente is begonnen met de sloop van 
de huizen in de Leopold Van Kerckhovenstraat. Tegelijkertijd wordt het 
perceel bouwrijp gemaakt. We wachten nog op het definitieve uitvoe-
ringsdossier en het lastenboek, waarna de aanbesteding kan starten.  
Als alles dan vlot verloopt, beginnen we ten laatste in januari 2013 te 
bouwen aan het nieuwe dorpshuis.

Ondertussen	is	het	financieel	comité	van	de	vzw	ijverig	op	zoek	naar	het	
nodige	kapitaal.	We	zitten	ongeveer	halfweg.	Vanzelfsprekend	hopen	wij	
dat	de	start	van	de	werken	een	stimulans	mag	geven	aan	de	fondsenwer-
ving.	Mocht	u	interesse	hebben	en	willen	weten	hoe	u	het	project	kan	 
steunen,	dan	kan	u	het	formulier	op	de	website	invullen	 
(http://www.kalfort.be/vrededaal/2_3_5_enquete.php)	of	een	seintje	geven	
aan	één	van	de	leden	van	de	vzw	op	info@kalfort.be.	Bij	publicatie	van	dit	
nummertje	stond	de	teller	van	het	verzamelde	kapitaal	op	 
 

€ 1.116.560
Investeer in de toekomst van Kalfort!!!
Beleg in ons nieuwe dorpshuis!!!

Met een fiscaal aftrekbare gift op	rekening	BE10	0000	0000	0404	-	BIC:	
BPOTBEB1	van	de	Koning	Boudewijnstichting	met	vermelding	 
***	128/2431/00014***

Door	het	kopen	van	één	of	meer	renteloze	loten	van	250	euro	en/of
door	het	intekenen	op	de	obligatielening	(met	een	minimum	van	1000	
euro;	rente	3,5	%;	looptijd:	tien	jaar)	(startdatum	01/03/2013).	 
Na	betaling	van	het	bedrag	op	rekeningnummer	BE04	7330	3164	2931	
-	BIC:	KRED	BE	BB	krijgt	u	de	nodige	papieren.		

Help	ons	dit	uniek	project	te	realiseren!
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Op zaterdag 28 april werd in Kalfort de plechtige geloofsbelijdenis 
gevierd van onze twaalfjarigen. 

Op	de	foto	zien	we	pastoor	Koen	Verheire	met	Kobe	Brems,	Chelsea	Der-
zak,	Bram	De	Ron,	Tibo	De	Smedt,	Caro	De	Wachter,	Ciara	De	Wachter,	
Lyzanne	Dielkens,	Hanne	Hellemans,	Lindsey	Huyssens,	Tijn	Janssens,	
Nicola	Kerremans,	Liesbeth	May,	Caro	Pauwels,	Emma	Peleman,	Dries	
Servaes,	Jef	Servaes,	Deborah	Smet	en	Yanu	Szapinszky.

7.  Communie in Kalfort

Op zaterdag 5 mei was het eerste communie in Kalfort. Om 11 u. waren 
de leerlingen van Twinkeveld te gast. Om 13 u. was het de beurt aan de 
leerlingen van ‘t Kasteeltje. 

De	eerste-communicanten	van	Twinkelveld:	Jahna	Aerts,	Dylan	Byrne,	
Ilana	Callaert,	Margot	De	Bondt,	Karel	De	Brabandere,	Casper	Deconinck,	
Wout	Degrande,	Arne	De	Jonghe,	Jarne	Desmet,	Gitte	Foret,	Joffrey	Huys-
sens,	Amélie	Leon,	Thijs	Leon,	Cato	Meersmans,	Yorick	Meeus,	Milan	
Muyshondt,	Jef	Neijens,	Jade	Schellemans,	Julie	Spiesens,	Yinthe	Van	As-
sche,	Annabel	Van	Damme,	Kaat	Van	Der	Linden,	Thijs	Van	Raebroeckx,	
Luna	Van	Ranst,	Senne	Verhoeven,	Charlotte	Vertongen,	Frauke	Wauters.
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Eerste-communicanten	van	‘t	Kasteeltje:	Charis	De	Wachter,	Thalia	Joly,	
Cynthia	Maes,	Liam	Meeus,	Milan	Marcelo,	Neo	Meersman,	Zeno	 
Seghers,	Tibe	Stes,	Siebe	Van	Buggehout,	Tiziana	Van	Den	Bossche,	Ilke	
Van	De	Vreken,	Levi	Van	Trier	en	Jasper	Quintelier.
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Wij blijven vissen uit de doos 
met oude foto’s van onze Kal-
fortse processie. 

In	dit	nummertje	publiceren	
we een foto uit 1932. Je ziet 
hoe	“paterkes”	voorbij	ker-
miskramen	in	de	Coolhem-
straat stappen. Het is een foto 
uit de prachtige collectie van 
Frits Tersago.
 
Markante	of	oude	foto’s	over	
de processie van vroeger en nu 
zijn	nog	steeds	welkom	bij	de	
redactie,	die	ze	kan	verwerken	
in de tentoonstelling van dit 
jaar.

8.  Uit de oude doos

Vele kermistentoonstellingen hebben duizenden foto’s 
opgeleverd, die we gebruiken om de geschiedenis van 
ons dorp te doen herleven. Maar niet allemaal zijn ze 
even goed geïdentificeerd. Zo ook de foto links? Wie 
kan ons laten weten wie deze man met pet is? 
En... we hoeven het niet meer te herhalen. Maar alle fo-
to’s van het Kalfort van vroeger zijn nog steeds welkom 
om in onze Kalfortcollectie te worden opgenomen.
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SCHOOLFEEST 2 JUNI 2012

Onlangs	werd	in	de	Kalfortse	scholen	het	project	“Naar	de	markt”	 
uitgewerkt.

De	kleuters	startten	het	project	op	21	mei	met	een	bezoek	aan	de	markt:	
De	derde-kleuterklassers	gingen	naar	de	markt	in	Dendermonde:	ze	
kregen	een	boodschappenlijstje	mee	en	met	een	foto	of	logo	moesten	
ze	op	zoek	naar	een	bepaald	kraam	waar	ze	hun	opdracht	moesten	
vervullen.	Bij	verschillende	marktkramen	mochten	ze	langsgaan	om	zo	
te	leren	wat	dit	beroep	wel	allemaal	inhoudt.	
Onze	oranje	en	rode	klassen	bezochten	de	markt	in	Bornem.	Met	ver-
schillende	ouders	en	grootouders	als	extra	begeleiders	exploreerden	
onze	kleuters	de	markt,	zochten	ze	naar	de	verschillende	kramen	en	na	
het	smullen	van	een	lekkere	wafel	keerden	ze	terug	naar	school.
Op	dinsdag	22	mei	gingen	de	kleinste	kleuters,	de	kabouters	van	de	
gele	klas	én	de	vlinders	en	hommels	van	de	blauwe	klas	naar	de	markt	
in	Londerzeel.	Ouders	en	grootouders	gingen	mee	om	al	die	kleuters	
te	begeleiden.	Ook	zij	keken	hun	ogen	uit	om	al	de	marktkramen	te	
bekijken	en	mochten	genieten	van	wat	lekkers	op	de	markt.	

Na	een	supertoffe	start	konden	ze	de	volgende	dagen	in	de	klassen	de	
markt	in	al	zijn	facetten	verder	bestuderen.	Zo	werden	er	in	de	verschil-
lende	klassen	marktkraampjes	opgebouwd	en	konden	de	kleuters	bij	
elkaar	naar	de	markt	gaan.	Tijdens	de	tweede	week	van	het	project	wer-
den	al	die	belevingen	ook	muzisch	geuit	in	een	dans	en/of	toneelstukje.	

In de lagere school werd er na het afronden van hun project “Olympische 
spelen”	tijdens	alle	vrije	momenten	druk	geoefend	voor	het	vrij	podium.	
De	leerlingen	haalden	hun	dans-	en	acteertalent	boven	en	ook	de	sociale	
vaardigheden	werden	geoefend	om	samen	nummertjes	in	elkaar	te	steken.	
De	laatste	weken	bruiste	het	er	van	muziek	allerlei.

De	twee	projectweken	werden	op	zaterdag	2	juni	afgesloten	met	een	
groots	evenement:	het	schoolfeest	van	de	beide	Kalfortse	scholen	De	Re-
genboog	en	Twinkelveld	en	het	oudercomité.

•

•

•

9.  Nieuws van onze scholen
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Al	van	woensdag	waren	er	verschillende	mensen	van	het	oudercomité,	
leerkrachten	en	de	klusjesmannen	van	Sjabi	in	de	weer	om	de	grote	tent	
op te stellen en allerlei materialen op te halen.  Voor dit super-evene-
ment	werd	dan	ook	de	straat	tussen	de	beide	scholen	afgesloten.	Zater-
dagmorgen	acht	uur	werd	het	podium	geleverd	door	Patrick	en	co	van	
de	gemeente	en	van	dan	af	kwamen	er	steeds	meer	mensen	bij	van	het	
oudercomité,	vrijwillige	ouders,	oud-leerlingen,	leerkrachten	van	de	beide	
scholen	om	alles	klaar	te	zetten.	Leerlingen	vervoerden	met	hun	go-car	
en aanhangwagentjes allerlei materiaal van de scholen naar de straat. Het 
feestplein	werd	volledig	opgesteld:	tafels		en	stoelen	in	tent	en	ernaast	
voor	800	personen,	BBQ-tent,	kassa,	ijsjeskraam.	Vergeten	we	zeker	de	
“speelstraat”	in	Winkelveld	en	op	de	speelplaats	van	de	lagere	school	niet.	
Daar	konden	kinderen	naar	hartenlust	spelen	op		springkastelen,	door	het	
oudercomité	zelfgemaakt	spel-	en	animatiemateriaal,	schminkstand,	Le-
gostand,	grote	houten	spelen,	...	Dit	alles	mede	gefinancierd	door	verschil-
lende	sponsors,	waarvoor	dank.

Om	twee	uur	opende	Meester	Gunter	het	schoolfeest	en	dan	ging	het	vrij	
podium	van	start	van	Twinkelveld,	waar	de	leerlingen	naar	eigen	wens	en	
plezier	hun	beste	beentje	konden	voorzetten	in	dans,	muziek,	zang,	acro-
gym,	acrobatie,	circustechnieken	en	toneel.	
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Om	drie	uur	opende	juf	Carine	de	“marktshow”	van	de	kleuters	van	De	
Regenboog:	de	verschillende	klassen	kwamen	op	het	marktpodium	met	
allerlei	kramen	en	gingen	langs	in	het	snoepkraam,	bloemenkraam,	hor-
logekraam,	fruit-en	groentenkraam.	Tussendoor	kwamen	Marie	en	Jette	
(meester	Gunter	en	meester	Eddy)	hun	belevenissen	op	de	markt	vertel-
len.	Toen	de	kleuters	na	een	spetterend	slot	met	een	lange	polonaise	weer	
allemaal	werden	afgehaald	in	de	kleuterklassen,	ging	het	tweede	deel	van	
het	“vrij	podium”	van	start.	

De	ouders,	familie	en	sympathisanten	konden	ondertussen	gezellig	ge- 
nieten	van	het	spektakel	bij	een	glaasje,	een	door	ouders	en	grootouders	
zelf	gemaakt	prachtig	dessertenbuffet	en	een	grootse	BBQ	voor	de	680	
ingeschrevenen.	De	zon	was	van	de	partij	en	het	was	weer	een	geslaagd	
feest	voor	de	kinderen,	ouders,	familie,	leerkrachten	en	de	Kalfortse	ge-
meenschap.	Het	oudercomité	en	de	beide	schoolteams	deden	samen	met	
vrijwilligers	en	enkele	oud-leerlingen	weer	hun	uiterste	best	om	het	voor	
iedereen	naar	zijn	zin	te	maken.	

Dank	namens	de	beide	schoolteams	aan	allen	voor	uw	aanwezigheid,	
lekkere	desserten,	extra	hulp	en	het	harde	werk!	
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Sfeerbeelden	van	het	Kalfortse	schoolfeest.	Nog	nooit	zoveel	jong	talent	bij	elkaar	
gezien!	De	toekomst	van	Kalfort	is	verzekerd!!
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Op dinsdag 8 mei vertrokken 52 bloemen- en tuinliefhebbers, met de 
paraplu in de aanslag naar de Floriade in Venlo. Floriade 2012 is een 
attractie met internationale allure, een Wereld Tuinbouw Expo die ééns 
per tien jaar in Nederland georganiseerd wordt. De zesde editie vindt 
plaats van 5 april t/m 7 oktober 2012 in Venlo. 

De	Floriade	laat	u	kennis	maken	met	meer	dan	100	tuinen	en	paviljoens	
met	unieke	bloemen	en	planten	van	over	de	hele	wereld.		Het	park	is	66	
hectare	groot	en	bestaat	uit	vijf	unieke	werelden.	Elke	wereld	heeft	een	
eigen	decor,	programma	en	activiteiten.	Het	park	beschikt	zelfs	over	de	
grootste	indoor	bloemententoonstelling	van	Europa.	Eénmaal	daar	toege-
komen,	was	iedereen	vrij	om	de	dag	naar	eigen	goeddunken	in	te	vullen.	
Af	en	toe	kwam	je	dan	toch	iemand	van	de	groep	tegen.

Als	je	in	de	30	meter	hoge	kabelbaan	zat,	besefte	je	pas	goed	hoe	gigan-
tisch	het	66	hectare	grote	terrein	van	de	Floriade	is.	Vijf	verschillende	
thema’s	die	in	vijf	landschapskamers	worden	ontwikkeld,	aan	de	hand	
van	1,8	miljoen	bloembollen,	18.000	struiken,	190.000	vaste	planten,	15.000	
haagplanten,	5.000	rozen	en	3.000	bomen:	dit	huzarenstukje	hebben	de	
ontwerpers van de Floriade gerealiseerd.

KVLV	bracht	er	een	fijne	dag	door	in	de	verschillende	paviljoenen	als	daar	
zijn	De	Dome,	een	witte	halve	bol	waar	een	IMAX-film	wordt	vertoond,	
het	Earthwalkgebouw,	het	Rijkspaviljoen	My	Green	World	en	Villa	Flora	
met	zijn	exotische	plantenkas.	Verder	waren	er	themavelden	Environment,	
Green	Engine,	Relax	&	Heal	en	Education	&	Innovation.

Iedereen	kon	zijn	gading	vinden	in	de	uitwerking	van	dit	park	en	volop	
genieten	van	de	kleurenpracht	van	bloemen,	heesters	en	bomen.	Deze	
voorjaarsreis	was	zeker	de	moeite	om	aan	deel	te	nemen.	Ongetwijfeld	
hebben	de	deelnemers	verrassende	ideeën	opgestoken	voor	de	eigen	tuin.	

Dank	aan	de	organisator	van	de	reis,	zodat	anderen	zonder	zorgen	van	
deze	dag	konden	genieten.

10.  KVLV op voorjaarsreis
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In de tijd van pastoor Putseys, in de jaren zestig en zeventig, bestond er 
in Kalfort een heel actief groepje van Welzijnszorg. Het groepje bestond 
uit KVLV-leden met het hart op de juiste plaats, die oog hadden voor de 
noden van hun eigen parochie: verborgen leed, armoede, ziekte.  

Maar	tijden	veranderen,	noden	ook.	In	1976	werd	onder	leiding	van	Gust	
De	Smedt	een	degelijke	organisatie	uitgebouwd:		Ziekenzorg	Kalfort	was	
geboren!	Ook	werden	nieuwe	doelstellingen	geformuleerd:	het	bezoeken	
van	zieken	en	ouderen	thuis,	in	de	kliniek	en	in	het	rusthuis	werd	pri-
oritair.		Ontmoetingsdagen,	reisjes,	Kerst-	en	Paasfeestjes	waren	jaarlijks	
weerkerende	activiteiten.		Als	op	het	eind	van	zo’n	bijeenkomst	lachende	
gezichten,	een	dikke	kus	en	een	stevige	handdruk	de	ingrediënten	zijn,	
dan	is	dat	voor	de	zieken	een	hoogtepunt	in	hun	dageljks	leven	en	voor	de	
medewerkers	een	“doe	zo	voort”!

Na	35	jaar	heeft	Gust	de	fakkel	doorgegeven	aan	Nini	Vivijs.		Het	nieuwe	
bestuur	wil	in	dezelfde	trend	voortwerken.		

Wie	graag	deelneemt	aan	onze	activiteiten	of	af	en	toe	een	bezoekje	van	
een	medewerker	wenst,	kan	terecht	bij	een	van	de	volgende	kernleden: 

Nini	Vivijs,	voorzitter	 	 Letterheide	3	 	 	 03	889	63	69
Gust	De	Smedt,	erevoorzitter	 Kloosterbunder	15	 	 03	889	29	02
Gina	Wijffels,	secretaris	 	 Dr.	De	Wacherlaan	3	 	 03	886	66	81
Geert	Declercq	 	 	 Schipstraat	25	 	 	 03	889	22	71
Katleen	Debruyn	 	 Schaapsveld	 	 	 0494	73	84	38
Liliane	De	Keyzer	 	 Letterheide	13	 	 	 03	889	20	88
Maria	De	Wit	 	 	 Fabiolapark	91	 	 	 03	889	55	14
Nieke	Huyssens	 	 Hoek	ten	Eiken	7	 	 03	889	14	09
Natalie	Geldhof		 	 Hoek	ten	Eiken	21	 	 0486	91	96	38
Nicole	Michiels		 	 Hoek	ten	Eiken	21	 	 03	889	01	36
Maria	Moons	 	 	 Winkelveld	21	 	 	 03	889	95	94
Aquiline	Peelman	 	 Kalfortdorp	44	 	 	 03	889	15	26
Lucienne	Somers	 	 Fabiolapark	2	 	 	 03	889	16	46
Alfons	Tierens	 	 	 Letterheide	13	 	 	 03	889	20	88
Marie-Jeanne	Van	Trier	 	 Fabiolapark	24	 	 	 03	889	17	48
Marie-Jeanne	Wouters	 	 L.	Van	Kerckhovenstraat	3	 03	889	19	97

11.  Voorzitterswissel bij Ziekenzorg
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Bedankt Gust! 

Gust	heeft	Ziekenzorg	in	Kalfort	op	de	
sporen	gezet.	Samen	met	zijn	ploeg	heeft	
hij	35	jaar	lang	gezorgd	dat	ook	onze	
zieken	betrokken	bleven	bij	het	parochiale	
leven door voor hen diverse activiteiten 
te	organiseren.	Maar	misschien	nog	be-
langrijker	is	dat	hij	samen	met	zijn	ploeg	
honderden	zieken	een	hart	onder	de	riem	
heeft	gestoken	door	hen	te	bezoeken	op	
de	moeilijke	momenten	in	hun	leven.	Dit	
veelal	onzichtbare	werk	wordt	te	weinig	
gewaardeerd,	maar	is	toch	zo	belangrijk	als	
middel tegen de groeiende eenzaamheid 
in	onze	maatschappij.	Gust	heeft	de	plaats	
van	zijn	Ziekenzorgafdeling	in	het	parochi-
ale	leven	steeds	met	vuur	verdedigd.	Hij	
heeft	ontelbare	vergaderingen	voorgezeten	
om	zijn	ploeg	te	organiseren	en	te	en-
thousiasmeren.	Hiervoor	willen	wij	Gust	
heel	hard	feliciteren!	We	hopen	dat	hij	als	
erevoorzitter	nog	lang	een	rol	zal	kunnen	
blijven	spelen	in	Ziekenzorg	Kalfort.
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12.  25 jaar ommegang

De viering van 25 jaar ommegang is volop ingezet met de inhuldiging 
van het gerestaureerde beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Het werd de start 
van een feestjaar dat we niet vlug zullen vergeten, en dat zijn hoog-
tepunt zal kennen op zondag 26 augustus!

ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAAN PLECHTIG INGEHULDIGD

Op	zaterdag	29	april	werd	het	beeld	van	Onze-Lieve-Vrouw	na	een	
afwezigheid	van	enkele	maanden	plechtig	ingehuldigd.		De	eucharistie-
viering		begon	vierstemmig	met	het	toepasselijke	lied:	“Wij begroeten U, 
Maria vol genade, stralend als de zon.”		Want	schitteren	en	stralen	doet	ze	
uitbundig	en	laten	we	hopen	dat	veel	vrome	gelovigen	met	genade	en	zon	
mogen	worden	gezegend.	Ons	tienkoppig	koor	werd	voor	de	gelegenheid	
versterkt	door	een	tiental	andere	Kalfortenaren	en	een	twintigtal	zangers	
van	buurparochies.		Ik	dank	deze	zangers	nog	eens	heel	nadrukkelijk.		
Ook	in	de	kerk	was	de	verhouding	Kalfort-andere	parochies	ongeveer	
fifty-fifty.		Onze-Lieve-Vrouw	van	Kalfort	is	al	heel	lang	Onze-Lieve-
Vrouw	van	Klein-Brabant.		De	parochiegrenzen	vervagen	bovendien	hoe	
langer	hoe	meer,	dat	is	al	een	feit,	en	door	het	gebrek	aan	priesters	zal	
de	samenwerking	met	andere	parochies	nog	toenemen.		Dat	heeft	zo	zijn	
spijtige	kanten,	maar	als	je	daar	goed	over	nadenkt,	worden	ons	nu	schit-
terende	kansen	geboden	voor	een	mooie	toekomst.		We	moeten	die	kansen	
met	duizend	armen	grijpen!

Na de stemmige mis volgde een reuzegezellige receptie.  In veel ge-
sprekken	bleek	dat	de	mensen	onverdeeld	gelukkig	zijn	met	deze	ge-
slaagde	restauratie.		Lof	en	nog	eens	lof.		Eén	punt	van	kritiek	was	zeer	
terecht:	de	zee	van	bloemen	zoals	wij	ons	dat	van	vroeger	tijden	herin-
neren,	ontbrak.		Daarom	zijn	we	van	zins	om	nog	zes	bloementafeltjes	te	
maken	zodat	de	gelovigen	zelf	Onze-Lieve-Vrouw	in	de	bloemetjes	kun-
nen	zetten.		Bloemen	en	kaarsen	zijn	nog	altijd	de	eerlijkste	gebeden.

De	vijfentwintigste	ommegang	zal	met	deze	restauratie	wat	meer	glans	
en	luister	hebben.		En	zoals	pastoor	Guy	het	zei:	“We	hebben	Onze-Lieve-
Vrouw	voor	minstens	een	generatie	bewaard.”		En	als	je	dan	denkt	aan	de	
plannen	voor	Vrededaal,	dan	mag	je	besluiten:	Kalfort	leeft.
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BEZOEK HUIS BAEYENS

Op	zaterdag	12	mei	bezochten	de	medewerkers	van	het	ommegangcomité	
huis	Baeyens.	Bij	deze	firma	huren	we	al	meer	dan	25	jaar	een	heleboel	
kostuums	om	de	ommegang	meer	luister	te	geven.	We	stonden	versteld	
van	de	hoeveelheid	kostuums	die	de	firma	kan	aanbieden.	Het	bracht	ons	
natuurlijk	op	ideeën.	En	bij	de	afsluitende	lunch	kwamen	natuurlijk	de	
tongen los...

NIEUWE WAGENS VOOR DE OMMEGANG

Het	ommegangcomité	heeft	onlangs	enkele	prachtige	wagens	kunnen	
aankopen.	Ze	zijn	afkomstig	van	de	oude	stoeterij	van	Carlos	Moens	uit	
Aalst.	Het	betreft	enerzijds	een	prachtige	“Jan	Plezier”,	een	bus	avant	la	
lettre,	en	anderzijds	een	gesloten	coupé	uit	de	jaren	negentienhonderd.	 
Je	zal	de	wagens	opmerken	bij	de	kermisgroep	in	de	ommegang	en	bij	het	
tafereel	over	de	bouw	van	de	kerk.	

Dit	kon	enkel	dankzij	de	financiële	steun	van	Lions	Club	Klein-Brabant!	
De	Lions	Club	ontstond	in	1917	in	de	Verenigde	Staten.	In	de	jaren	vijftig	
ontstond	er	ook	een	Klein-Brabantse	afdeling,	die	zich	vooral	toelegde	om	
via	sociale	en	culturele	projecten	(o.a.	een	jaarlijks	concert	en	de	wedstrijd	
Vredesposter)	Klein-Brabant	uit	te	bouwen	tot	één	van	de	aantrekkelijk-
ste	regio’s	van	Vlaanderen.	Elk	jaar	selecteert	Lions	Club	Klein-Brabant	
hiervoor	enkele	sociale	en	culturele	projecten.	En	dit	jaar	stond	dus	een	
substantiële	investering	in	onze	ommegang	op	het	programma.	Om	haar	
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werking	te	kunnen	ontplooien	organi-
seert	de	Lions	Club	een	champagnever-
koop,	een	bankenverkoop	(o.m.	langs	de	
Scheldedijken),	een	concert	(dit	jaar	op	
8	december	in	Klein-Willebroek)	en	een	
drank-	en	eetkraam	op	PUKEMA.	Met	al	
deze acties wordt de slogan van de stich-
ter	Melvin	Jones	(1879-1961)	“Men gaat 
niet heel ver, als men helemaal niets doet voor 
iemand anders”	in	de	praktijk	gezet.	Wij	
danken	het	bestuur	van	Lions	Club	Klein-
Brabant	heel	hard	voor	de	steun!

WEES ERBIJ OP 26 AUGUSTUS!

Op zondag 26 augustus is het zover! Dan gaat de 25ste ommegang van 
Kalfort	uit,	via	een	nieuw	parcours	(vertrek	aan	de	kapel	van	de	Lichter-
straat),	enkele	prachtige	nieuwe	groepen	(Keizer	Karelgenootschap	Gent,	
steltenlopers	Merchtem	en	vlasbewerkers	Zele)	en	met	het	schitterend	ge-
restaureerde	beeld	van	Onze-Lieve-Vrouw	als	blikvanger.	De	hoofdtribune	
wordt	opgesteld	in	de	Schipstraat	(ter	hoogte	van	nr.	75).	Kleine	tribunes	
staan	aan	de	kerk.	Nodig	je	familie	en	vrienden	uit,	want	dit	wordt	zonder	
twijfel	een	bijzondere	editie.	Zeker	omdat	in	de	namiddag	ook	nog	mid-
deleeuwse feesten	worden	georganiseerd,	met	het	volgende	programma:

13	u.-20	u.:	Middeleeuws	kampement	
Vanaf	vrijdagavond	kan	je	zien	hoe	het	kamp	geleidelijk	aan	wordt	
opgebouwd.
14.30 u. Optocht van de edellieden en hun gevolg 
14.30 u.-19.30 u. Oefengevechten in de arena 
14.00 u.-20.30 u. Optredens in het theater 
16	u.:	Veldslag	
17	u.:	Groot	riddertornooi	
19.30 u. Optreden vuurspuwer Manoesso 
Doorlopend van 13 u. tot 21 u.
Middeleeuws	banket
Tentoonstelling ommegangwagens 
Deelnemende	groepen:	Ridders	van	Pendragon,	het	Geheime	
Genootschap,	Gezellen	van	Ghismo,	Ortus	Phoenix,	Orde	van	de	Ex-
calibur	Ridders,	nar	Florisimo,	Manoesso,	Orde	van	de	Hagelanders,	
Halse	Bazuinblazers,	El	Circo	Fiasco,		Zwaardridders	van	Sint-Joris,	
Roofvogelcentrum	Falco,	Toneelkring	Plansjee,	Demi	Geus,	Manoesso 

- jongleurs - muziek 
- zwaardvechten  
- banket - nar 
- vuurspuwer  
- steekspelen  
- kinderanimatie 
- ambachten  
- kiddy batttle  
- boogschieten....
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Doopsels
Werden gedoopt  op 11 maart 2012 in de kerk van Kalfort
Femke,	dochter	van	Kris	Van	Koeckhoven	en	Karin	De	Schepper	 
(Karel	Verbruggenstraat) 
Lucas	Moens,	zoon	van	Geert	Moens	en	Vanessa	De	Wachter	 
(Coolhemveldstraat) 
Milla	Vertongen,	dochter	van	Gerrit	Vertongen	en	Heidi	De	Jonghe	 
(Winkelveld)

Huwelijken
26	mei:	Ante	Geuens	en	Katrien	Canfyn 
16	juni:	Sandra	Meeus	en	Dirk	Celie

13.  Familienieuws

Overlijdens

Ivonne	Smedts,	weduwe	van	Frans	Van	de	Woesteyne
(°	Puurs,	23	september	1920	-	+	Bornem,	18	april	2012)	 
Laat me nu vredig rusten, de weg was lang en moeizaam, de last 
niet altijd licht.
 
      

Georges	Verhoeyen,	echtgenoot	van	Mariette	Crauwels
(°	Tervuren,	9	februari	1932	-	+	Kalfort,	26	maart	2012)	 
Ik weet het niet, ik vloei verloren. Wees mijn oevers,. Wees het riet 
dat op mijn oevers staat te denken. Wees de vissen in mijn water 
en krioel. Kijk hoe langzaam herinnerend ik je voel.
 
Clementine	Dekeersmaeker,	weduwe	van	Henri	De	Kimpe
(°	Puurs,	23	april	1919	-	+	Willebroek,	24	maart	2012) 
Jij stelde geen hoge betrachtingen in dit leven, jij was tevreden 
met wat het leven bood voor jezelf. Jij wist nochtans het geluk te 
benaderen door te geven wat je bezat: je arbeid en je hart. 
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14.  Kalender

Wo.	15	augustus	 11	u.	Openluchtmis	kapel	Lichterstraat 
	 	 	 M.m.v.	de	Concordiavrienden	en	ons	zangkoor 
Do.	16	augustus	 19	u.-20	u.	Pasbeurt	ommegang
Ma.	20	augustus	 19	u.-20	u.	Pasbeurt	ommegang
Vr. 24 augustus 19.30 u. 24ste Maria-avond 
Za.	25	augustus	 17	u.	Openingsmis	bedevaartweek	met 
	 	 	 Capella	di	Albero	(Boom)
Zo.	26	augustus	 11	u.	25ste	Maria-ommegang
   13 u.-20 u.  Middeleeuwse feesten 

Eucharistievieringen tijdens de bedevaartweek
Zondag	26/08	om	8.30	u.,	10	u.	en	17	u.
Maandag	27/08	om	13.30	u.,	15	u.	en	19	u.
Dinsdag	28/08	om	19	u.
Woensdag	29/08	om	19	u.
Donderdag	30/08	om	14	u.	en	19	u.
Vrijdag	31/08	om	19	u.
Zaterdag	01/09	om	17	u.
Zondag	02/09	om	11	u.

Lof
Maandag	27/08:	om	13.30	u.	en	15	u.

Speciale bedevaarten
Maandag	27/08:	Niel	Hellegat	(13.30	u.),	Blaasveld/Wintam/Weert	(15	u.)	
en	Liezele	(19	u.)
Dinsdag	28/08:	Puurs	(19	u.)
Donderdag	30/08:	Ziekenzorg	afdelingen	Groot-Puurs	(14	u.)

Tentoonstelling “25 jaar Maria-ommegang” (Kerk)
Van	zondag	19	augustus	t.e.m.	zondag	9	september	

Slot 25 jaar ommegang op zaterdag 3 november 
17 u. Eucharistieviering
18 u. Groot deelnemersfeest
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15.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 Kalfortse vereniging 
	2	 reisbestemming	van	KVLV	-	Franse	kleur
 3 Nicaragua op internet - didactisch uur
	4	 firma	voor	de	verhuur	van	kostuums
	5	 dubbele	klinker	-	muzieknoot
	6	 bovenaan	een	brief
	7	 vuurspuwer,	te	gast	op	de	middeleeuwse	feesten	van	2012
	8	 maak	vol	-	101	in	Romeinse	cijfers	-	Vlaams	kunstenaar
	9	 Urban	Dictionary	(afk.)	-	schoolfeestthema
10	 door	ommegangcomité	aangekochte	wagen
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Het 83ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2012.  
Artikels zijn welkom tot 8 september 2012 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	 zomer	van	Antwerpen	(afk.)	-	getij	-	urulogische	ziekte
	2	 persoonlijk	voornaamwoord	-	eilanden	voor	de	kust	van	 
	 Noord-Amerika
	3	 plaats	in	Sicilië	-	International	auxiliary	language	(afk.)
 4 doe je met hout - militaire politie
	5	 omroep	-	m.b.t.	het	brandpunt	(in	het	Engels)
 6 medepastoor die ons gaat verlaten
	7	 zuiderbreedte	-	netwerk	voor	ondernemende	senioren	-	 
	 concentratiekamp
	8	 Our	Lady	of	Lourdes	School	(afk.)	-	wijnstreek	in	Navarra
	9	 zoogdier	-	onbekende	ruimtetuigen
10	 erevoorzitter	Ziekenzorg	-	insekt
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