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2.  Woord vooraf

Beste lezer

Een van mijn huisbezoeken voor de kapitaalverwerving voor ons nieuwe 
dorpshuis bracht mij in Londerzeel. Ik dacht hier een oud-Kalfortenaar te 
treffen. Maar dat bleek helemaal niet het geval. Het was iemand die graag 
in Kalfort komt, zich daar thuis voelt en de banden met ons dorp niet wil 
verliezen.

Het was een gezellig gesprek over verleden en toekomst. Het trof mij erg 
om te horen dat de sympathie voor ons dorpshuisproject én voor ons 
dorp ver over onze parochiegrenzen loopt. Het gaf mij een goed gevoel te 
weten dat niet enkel de Kalfortenaren het project dragen, maar dat er ook 
mensen van daar buiten zijn die de bouw van het dorpshuis willen steu-
nen.

Steun aan dit project stopt dus niet aan de grenzen van ons dorp. De grens 
ligt tussen zij die erin geloven dat Kalfort een nieuwe fraaie infrastructuur 
absoluut nodig heeft en zij die daar (nog) niet (helemaal) van overtuigd 
zijn. Zij die ervoor willen gaan horen tot een groep van mensen met een 
groot hart voor het verenigingsleven en voor de Kalfortse gemeenschap. 
Zij zijn pro. 

En daarnaast zijn er nog vele twijfelaars. Ze twijfelen over het nut van 
het project, over de grootte, over de haalbaarheid. Allemaal begrijpbare 
twijfels. Maar met dezelfde optimistische positieve ingesteldheid die ons 
in de huiskamers van vele Kalfortenaren brengt, hopen wij bij de eerste-
steenlegging ook deze twijfelaars over de streep te trekken. Waarna we 
allemaal aan één zeel zullen trekken om de de vernieuwing van onze 
gemeenschapsinfrastructuur te realiseren.

Dit geeft zeker een kerst- en nieuwjaarsgevoel.

Zalige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

De redactie 



de kalfortse klok 5

3.  Woord van pastoor Guy

Wie kwamen naar Jezus toe in Betlehem? Wie herkende Hem daar als een 
zegen en als een teken?  Wie kon Hem nog een plaats geven in de drukke 
herberg van zijn hart?  Ze waren maar met enkelen.  

Eerst de herders, mensen die buiten de stadswallen leefden, buiten ‘het 
kader’, niet al te fris en zeker niet rijk.  Maar mensen die waakten, die 
niet bang waren van de eenzaamheid en de stilte en die juist daarom het 
zachte rumoer en de uitnodiging van de engelen konden horen. Ze had-
den weinig te geven maar toch wel het belangrijkste: hun aanwezigheid.  
Hebben wij de kracht en de moed om het stil te maken in ons hart?  Zo ja, 
laten we dan zoals die herders Jezus tegemoet gaan en bij Hem blijven.

Dan kwamen de wijzen uit het Oosten.  Zoekende mensen, vol met vra-
gen.  Zij konden een ster herkennen tussen zovele anderen.  Zij zagen er 
een teken in dat hen zou leiden naar Gods aanwezigheid.  Ze hadden iets 
meer te geven waarvan het belangrijkste hun aanbidding.  Stellen wij ons 
nog vragen over God?  Zien we nog in het holst van de nacht de kleine 
tekens die ons tot Hem leiden?  Zo ja, laten we dan zoals de wijzen Jezus 
tegemoet gaan en Hem aanbidden.

Toen deze eerste bezoekers toekwamen, stonden Jozef en Maria te 
wachten met het kind in het kribbe.  Waarschijnlijk verstonden ze bitter 
weinig van wat hen overkwam.  Maar zij vertrouwden op Gods Woord, 
‘Zie de Dienstmaagd des Heren’, had Maria aan de engel gezegd.  Zijn we 
bereid te dienen, zonder alles op voorhand te weten of te begrijpen?   
Zo ja, laten we dan Jezus liefhebben zoals Maria en haar echtgenoot.

Het evangelie is voor de meesten onder ons het verhaal van Jezus, het ver-
haal over zijn leven, dood en verrijzenis.  Dat is niet fout maar het is meer, 
veel meer: het evangelie is ook het verhaal van elk van ons met Jezus.  En 
ook van Hem met ons.  Dat is dan ook de belangrijkste kerstboodschap : 
het Woord is mens geworden en het heeft midden onder ons gewoond.  
Met ons.  Voor ons.  Als we  stilte kunnen vinden bij de kerststal, als we de 
Heilige Familie, de herders en de wijzen dichtbij laten staan, dan horen we 
de uitnodiging van Jezus: “mag ik een plaats krijgen in uw leven, mag ik u 
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onder u wonen, uw leven delen?  Als wij op deze uitnodiging ingaan zal 
Hij ons ook laten delen in zijn leven, zal Hij met ons zijn, eeuwig leven zal 
Hij ons geven, leven in overvloed.

Ik wens aan u allen een Zalige Kerst  en een voorspoedig nieuw jaar !

Pastoor Guy
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Tegen de verzuring

We horen elke dag dat onze samenleving aan verzuring lijdt.
Eigenlijk een veel te zacht woord
om een maatschappelijk fenomeen aan te duiden
dat gekenmerkt wordt door een stijgend aantal depressies  
en zinloos geweld, ruzies tussen buren, soms met dodelijke afloop,  
agressie op voetbalvelden en in treinen en trams en veel zelfmoorden.

Men noemt dat verzuring
alsof het over de zuurgraad van de moestuin gaat.
En zoals men die kan verhelpen met toevoeging van een beetje kalk, 
zo wil men de verzuring van de samenleving oplossen
met premies en cheques, en gratis barbecues,
vuurwerk en evenementen allerhande.

Geef ze wat amusement en de verzuring is opgelost. 
Zouden ze dat nu echt geloven?
Als we de verzuring willen doorbreken,
hebben we meer nodig dan een vadertje staat
die amusement uitdeelt.
We hebben iemand nodig die de moeite waard is om voor te leven.

Heb je ooit de stap gezet
om persoonlijk vriendschap te sluiten met de verrezen Christus?
Ja, met een morgen- en een avondwijding.
Ja, met een bewuste omgang met Hem
in moeilijke maar ook in vreugdevolle momenten.
leven met uw hand in zijn hand,
En uw zuurgraad wordt zoet als honing.
                                                                             
 Manu Verhulst  ‘Neem en lees’ p. 30-31.

4.  Bezinning
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5.  Parochienieuws

DOOPKALENDER VOOR 2013

Reeds vele jaren zijn er in onze parochies gemeenschappelijke doopvie-
ringen op een zondagnamiddag.  We geven hieronder de kalender voor 
2013. We dopen elke tweede zondag van de maand om beurten in één van 
de kerken van de deelgemeenten om 14.30 u.  De kennismakingsavond 
met de doopcatechese gaat in principe door de laatste donderdag van de 
maand voorafgaand aan de doop om 19.30 u in het secretariaat van Puurs.

De ouders hebben keuze :
- ofwel kiezen ze voor een datum en gaan naar de kerk waar die zondag 
gedoopt wordt
- ofwel kiezen ze voor een kerk en wachten tot een datum dat in die kerk 
gedoopt wordt
- ofwel kiezen ze voor een doop tijdens de zondagsmis om 11 u in Puurs

Ziehier de data voor 2013 met de daarbij horende voorbereidingsavond in 
principe de laatste donderdagavond van de maand er aan voorafgaand.
Zo. 13 januari in Breendonk - Voorbereiding: do. 27 december om 19.30 u
Zo. 10 februari in Ruisbroek - Voorbereiding:  do. 31 januari om 19.30 u
Zo. 10 maart in Kalfort - Voorbereiding: wo. 27 februari om 19.30 u
Zo. 14 april in Liezele - Voorbereiding: do. 4 april om 19.30 u
Zo. 12 mei in Breendonk - Voorbereiding: do. 25 april om 19.30 u
Zo. 9 juni in Ruisbroek - Voorbereiding: do. 30 mei om 19.30 u
Zo. 14 juli in Kalfort - Voorbereiding: do. 27 juni om 19.30 u
Zo. 11 augustus in Liezele - Voorbereiding: do. 25 juli om 19.30 u
Zo. 8 september in Breendonk - Voorbereiding: do. 29 augustus om 19.30 u
Zo. 13 oktober in Ruisbroek - Voorbereiding: do. 26 september om 19.30 u
Zo. 10 november in Kalfort - Voorbereiding: do. 24 oktober om 19.30 u
Zo. 8 december in Liezele - Voorbereiding: do. 28 november om 19.30 u

Dopen kunnen aangevraagd worden in het secretariaat van de parochies 
van Puurs, Hoogstraat 30 (tel. 03 889 01 84) tijdens weekdagen van 10 u 
tot 12 u .  Op vrijdag ook van 18 u tot 20 u.   
E-mailadres : parochiespuurs@skynet.be
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DOPEN TIJDENS DE ZONDAGSMIS

Vanaf januari 2013 zullen we in Puurs Sint-Pieter dopen tijdens de zon-
dagsmis. Zes keer per jaar wordt gelegenheid gegeven om tijdens de 
zondagsmis een kindje te laten dopen.  De verschillende onderdelen van 
de doopviering worden dan verspreid over de hele eucharistieviering.  
Het kernmoment komt na de geloofsbelijdenis die we alternerend uit-
spreken.  Daarna komen de ouders met hun kindje naar de doopvont en 
wordt het gedoopt, gezalfd met chrisma en ontvangen ze de doopkaars.  
Andere onderdelen van de eucharistieviering worden dan wat aangepast 
zodat de mis niet langer zal duren dan gewoonlijk.

Waarom dopen tijdens een zondagsmis? Vanwaar komen we? Enkele 
tientallen jaren geleden werden kindjes enkele dagen na hun geboorte 
gedoopt en waren enkel meter en peter aanwezig en de vader (vaak zelfs 
nog niet de moeder omdat ze nog in de kraamkliniek was). Dopen is geen 
privégebeuren.  Door het doopsel treedt een nieuwe christen toe tot een 
gemeenschap.  Dit is een belangrijk gegeven voor een doop:  een nieuwe 
christen wordt dan opgenomen in de kerkgemeenschap.

Toegegeven, onder druk van het dalend aantal priesters werden de ge-
meenschappelijke doopvieringen in het leven geroepen.  Meerdere kindjes 
werden tegelijkertijd in één doopviering gedoopt.  Dit is al een minimale 
vorm van gemeenschapsvorming.  De ouders leren elkaar kennen in een 
voorbereidingsavond en werken samen de doopviering van hun kind uit.  
Toch is het nog geen echt gemeenschapsgebeuren.  Gedoopt worden  
tijdens de zondagse samenkomst van een geloofsgemeenschap onder-
streept sterk de opname in een geloofsgemeenschap.  Het drukt veel ster-
ker uit dat dit kind kan rekenen op deze geloofsgemeenschap om het 
geloof te leren kennen, te ontdekken welke waarde het heeft voor het 
dagelijks leven en wat het belang is van te behoren tot een gemeenschap.  
Je kan misschien wel alleen gelovig worden maar niemand kan gelovig 
blijven zonder anderen, zonder een gemeenschap.  Gedoopt worden  
tijdens de zondagsmis waar de gelovige gemeenschap samenkomt, drukt 
uit: de gemeenschap van de gelovigen zal dit kind en ouders helpen om 
de weg van het geloof te helpen ontdekken.
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AANVRAAG VOOR EEN KERKELIJK HUWELIJK

Hiervoor neemt u minstens zes maanden op voorhand contact op met 
pastoor Guy De Keersmaecker, Breendonkdorp 90  tel. 03 886 66 87 
guy.de.keersmaecker@skynet.be.
De pastoor zal u uitnodigen voor een gesprek waarin het verder verloop 
van de voorbereiding van een kerkelijk huwelijk wordt besproken.

VOORBEREIDING VORMSEL

75 kinderen van 12 jaar bereiden zich voor op het ontvangen van het 
Vormsel op zaterdag 4 mei a.s.  Ze komen uit Breendonk, Liezele, Kalfort 
en Ruisbroek.  Vanaf dit jaar werken deze vier parochies samen om de 
kinderen en de ouders voor te bereiden op dit grote feest.

Op 17 november hebben de kinderen en hun ouders soep gekookt en 
verkocht.  De opbrengst van deze sociale actie is bedoeld voor De Schakel 
in Puurs. Het was een activiteit waar animo in zat.  De kinderen hebben er 
met veel enthousiasme aan mee gewerkt!
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6.  Dorpshuis Kalfort

De realisatie van het nieuwe dorpshuis komt steeds dichterbij. Het 
aanbestedingsdossier is ondertussen klaar. Er wordt na het bouwverlof 
aanbesteed, waarna de werken zo snel mogelijk zullen starten.
De vrijwilligers van het financieel comité zijn de voorbije weken dap-
per op stap geweest, om het nodige kapitaal te verwerven voor de bouw 
van het nieuwe dorpshuis. 

De bezoeken hebben heel wat enthousiaste gesprekken opgeleverd. Vele 
Kalfortenaren zijn helemaal overtuigd van het nut van dit project en wil-
len het volop steunen. Geregeld werd de leden van het comité een hart 
onder de riem gestoken. Je begrijpt dat dit hen motiveert om met nog 
meer moed achter het nodige kapitaal aan te gaan. 

Maar we zijn er nog niet... Op dit ogenblik moet nog ongeveer 500.000 
euro worden verzameld. En we blijven een beroep doen op de Kalforte-
naren om ons te helpen. Dit kan door een fiscaal aftrekbare gift, waarmee 
je de vzw een nieuwjaarsgeschenk geeft. Maar het kan ook door geld te 
lenen aan de vzw. Deze leningen worden gewaarborgd door de Gemeente 
Puurs en zijn dus zonder enig risico!

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. Na een telefoontje aan de voorzitter Luc 
Schokkaert (Kalfortdorp 16, tel. 03 889 97 15) of aan één van de andere 
leden van het financieel comité (Marc Amelinckx, Chris Coeck, Erik Cools, 
Bart Decat, Luc Decat, Ludo Schevenhals, Wim Servaes, Bart Teirlinck, 
Hervé Van De Wouwer, Gert Vermeiren of Henri Vermeiren), kunnen 
we een huisbezoek plannen, waarin het project nog eens duidelijk wordt 
uitgelegd en de financieringsvormen worden toegelicht.

Bij publicatie van dit nummertje stond de teller van het verzamelde kapi-
taal op  
 

€ 1.485.865
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Investeer in de toekomst van Kalfort!!! 
Beleg in ons nieuwe dorpshuis!!
Hoe kan u het nieuwe dorpshuis mee helpen ver-
wezenlijken?

Gift
Door het schenken van een fiscaal aftrekbare gift op rekening  
BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijn- 
stichting met vermelding *** 128/2431/00014*** 
Na storting ontvangt u een attest van de Koning Boudewijnstichting.

Lening
Door het kopen van één of meer renteloze loten van 250 euro.
Te storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - BIC: KRED BEBB  met 
vermelding “Lotenlening + naam”. Na storting ontvangt u een attest.

Door het intekenen op de obligatielening (met een minimum van 1000 
euro; rente 3,5 %; looptijd: tien jaar) (startdatum 01/03/2013). 
Op uitnodiging te storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - BIC: 
KRED BEBB  met vermelding “Obligatielening + naam”.

Geef ons een seintje en wij komen u dit alles in een persoonlijk 
gesprek toelichten.

Help ons dit uniek project te realiseren!  
Wij hebben u nodig!

De leden van het financieel comité en de raad van bestuur  
Marc Amelinckx, Chris Coeck, Lucas Conings, Erik Cools, Bart Decat, 
Luc Decat, Ludo Schampaert, Ludo Schevenhals, Luc Schokkaert,  
Marcel Servaes, Wim Servaes, Bart Teirlinck, Hervé Van De Wouwer, 
Willy Van Onderbergen, Gert Vermeiren en Henri Vermeiren.
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De feestelijkheden rond 25 jaar ommegang zitten er op. We publiceren 
graag nog één foto uit de tentoonstelling “25 jaar Maria-ommegang”.

De aanhechting van de Kleine Amer bij de parochie in 1958 levert de aan-
leiding om de nieuwe wijk in het parcours van de processie op te nemen.  
Om het jaar trekt de processie met Hoogweerdig dan ofwel langs de 
Kleine Amer ofwel langs de Lichterstraat. Op onderstaande foto zien we 
een groep paterkes in de Vijverstraat tijdens de processie van 1965.  
Wie helpt ons de jongens te identificeren? We horen het graag via het 
redactieadres of via info@kalfort.be.

7.  Uit de oude doos

Diverse lezers hielpen ons deze foto 
te identificeren. Op de foto uit de 
processie van 1960 staan van links 
naar rechts Jeanine Van Keer,  
Fernanda Kerremans, Olga Van Trier 
en Jos Maes. 
Dank voor de medewerking!
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Op zaterdag 3 november zat de parochiezaal afgeladen vol voor het 
deelnemersfeest van de Maria-ommegang. Hiermee werden de feeste-
lijkheden van 25 jaar ommegang officieel afgesloten.  

Het slotfeest startte met een eucharistieviering. Hierin blikte pastoor Guy 
terug op 25 jaar ommegang. Hij dankte iedereen die had bijgedragen 
tot dit succes en pleitte ervoor dat de ommegang haar wortels niet zou 
verliezen en haar traditie vanuit de verering van Onze-Lieve-Vrouw ten 
Traan nooit zou verloochenen. 

Tijdens de receptie verwelkomde pastoor Guy de aanwezigen en bedankte 
de pioniers. Daarna was het tijd voor een etentje, dat werd verzorgd door 
de werkgroep bloemen en versiering samen met traiteur De Puntzeef. 
Nadien gaf Luc Schokkaert een overzicht van 25 jaar ommegang. Hij eva-
lueerde de vijf decennia samenwerking en zoomde ook in op onze zil- 
veren ommegang. Tenslotte werd Odila Cools in de bloemetjes gezet. 
De aanwezigen konden daarna de 25ste ommegang nog eens beleven door 
het herkijken naar de video-opname van No Problem Video. Ze zagen een 
mooie ommegang, die regelmatig werd verstoord door de regenbuien.
Dank aan iedereen voor de inzet! Op naar de 26ste ommegang in 2013!

8.  Deelnemersfeest ommegang
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Op zondag 11 november nam de Koninklijke Harmonie Concordia-
vrienden uit Kalfort deel aan het orkesttornooi van de provincie Ant-
werpen in Heist-op-den-Berg. Een jury beoordeelt de prestaties van de 
orkesten en klasseert ze in afdelingen. De afdelingen zijn derde, tweede 
en eerste afdeling, afdeling uitmuntendheid, ere-afdeling en superieure 
afdeling. 

Op de generale repetitie sprak dirigent Johan Peeters: “We zijn nog nooit zó 
goed voorbereid geweest voor een concert als nu. Vooral qua toonjuistheid heb-
ben we enorme inspanningen geleverd, maar we zijn waar we moeten zijn!” De 
jury kon zich hier in vinden en beloonde die inspanningen met 78 % in de 
afdeling ‘uitmuntendheid’. Jurylid Steven Verhaert noemde de harmonie 
“een mooie groep muzikanten die tevens beschikt over enkele verdienstelijke solis-
ten”. Dirk De Caluwé noemde haar “een orkest met heden en toekomst én met 
een prachtige bezetting”. Voorzitter Ludo Schevenhals zei “uiteraard zeer blij 
te zijn met de prestatie van zowel muzikanten als dirigent” en voegde er aan 
toe: “Dit is de beste prestatie ooit van onze harmonie op de provinciale orkestwed-
strijd. ‘Uitmuntendheid’ behaalden we eerder al, maar nog nooit met deze score. 
Onze zware inspanningen en ettelijke repetitie-uren werden beloond!”  
De klassering in de afdeling ‘uitmuntendheid’ geldt vier jaar.

9.  Nieuws van de Concordiavrienden



de kalfortse klok16

10.  100 jaar Landelijke Gilde in Kalfort

Onze Landelijke Gilde bestaat dit 
jaar honderd jaar. Dit werd gevierd 
op zaterdag 6 oktober in de parochie-
zaal in Kalfort. We publiceren graag 
een terugblik op een geslaagd feest, 
met dank aan Geert Heymans.

Bij een drankje en een hapje werd de 
openingsspeech gehouden door pro-
vinciaal voorzitter Ludo Vansant. Kort 
schetste hij het ontstaan van de 

Landelijke Gilden. Daarna keek hij naar enkele uitdagingen voor de toe-
komst, zoals het opstellen van jaarprogramma’s voor alle leeftijdsgroepen 
en aandacht voor gezinsgerichte activiteiten, maar ook een stelselmatige 
verjonging van leden en bestuur. Als tweede spreker kondigde secretaris 
Marc De Ron burgemeester Koen Van Den Heuvel aan. In zijn gelegen-
heidstoespraak prees de burgemeester meermaals de belangrijke rol van 
de Landelijke Gilde Kalfort in het lokale en levendige verenigingsleven 
van Kalfort en maakte namens het gemeentebestuur de hartelijke geluk-
wensen over aan de leden en het huidige bestuur. Hij was ook bijzonder 
trots om de eretekens te mogen overhandigen aan de leden die al 40 jaar 
lid zijn en aan de bestuursleden met 20 jaar dienst. Een speciaal woordje 
had hij nog voor Victor Huyssens, die hij net vandaag nog op het gemeen-
tehuis gehuldigd had voor zijn diamanten huwelijk, maar ook al 73 jaar 
lid is van de Landelijke Gilde. De gevierden werden officieel naar het 
podium geroepen door consulent Marc Van Praet. Na de groepsfoto met 
alle gehuldigden en huidige bestuursleden schoven de genodigden gretig 
aan aan de mooi gedekte tafels. De avond werd feestelijk voortgezet met 
smartlappen en een optreden van De Stoopkes waardoor de ambiance 
verzekerd was tot in de vroege uurtjes, naar aloude Kalfortse feesttraditie.

De feestelijkheden waren ook een gelegenheid om terug te kijken naar 
een eeuw geschiedenis. Marc De Ron dompelde de aanwezigen onder in 
honderd jaar landelijke gilde. Ook wij willen hierbij graag stil staan en 
maakten hiervoor graag gebruik van de tekst van Marc, die zich hierbij 
onder meer door Victor Huyssens liet inspireren.
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Melkerij Theofiel, intiatief van de Kalfortse boeren

In 1892 werd in Kalfort door een 30-tal boeren de Samenwerkende 
Melkerij Theofiel gesticht. Een afromer en een botervat, de eerste toestel-
len van de melkerij, werden ondergebracht in het Echelpoelhof. De melk 
werd door onze Kalfortse boeren naar de melkerij gebracht. Ze werd er af-
geroomd en de room werd tot boter verwerkt. Ieder nam zijn aflaat terug 
mee voor het mesten van kalveren en varkens. De leider van deze melkerij 
was Jos Goyvaerts, beter gekend onder de naam van de IJzerenheer. Hij 
werd twintig jaar later ook medestichter van onze boerengilde.

Rond de eeuwwisseling werden er gebouwen opgericht in de Lichterstraat 
rechtover het kapelletje van de Schaliënhoeve. En na de Eerste Wereldoor-
log werd een tweede afromer en een groot botervat geplaatst. Er werden 
toen 2500 tot 3500 liters melk per dag verwerkt. Elke werkdag werd er 
botermelk verkocht aan de burgerij.  In 1919 gaf Jos Goyvaerts zijn ont-
slag. Hij werd opgevolgd door meester August Huygens, later door zijn 
dochter Martha. In 1941 werd de melkerij door de bezetter gesloten. In 
1949 ging de maatschappij in vereffening.
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Stichting van de Boerengilde in 1912

Kort voor de Eerste Wereldoorlog werden er ondertussen initiatieven 
genomen voor het oprichten van een boerenorganisatie. In 1910 is er 
sprake van “De Verenigde Hoveniers”, maar veel is er niet over geweten. 
Het initiatief tot het stichten van een echte boerengilde kwam van Désiré 
Boeykens, pastoor van Kalfort. De stichting vond plaats in de pastorie, in 
aanwezigheid van Boeykens, de landbouwers Jos Goyvaerts en Jan Jans-
sens en de heer Simons, opziener van de Boerenbond in Leuven.

Na de stichting op 20 oktober 1912 werd in de bewaarschool een vergade-
ring belegd voor alle boeren. De stichtingsstatuten werden geschreven en 
Florent Janssens uit Hoek Ten Eike werd de eerste voorzitter. Later nam 
Philippus Mees de voorzittershamer over. Jos Goyvaerts werd schrijver-
zaakvoerder. De eerste bestuursleden waren Frans De Keersmaecker, Jan 
Janssens, Frans Verheyden, Désiré Mees en Petrus Nuten. Al snel sloten er 
67 leden aan en in 1913 steeg dit ledenaantal tot 91 leden. 

In 1919 gaf Jos Goyvaerts zijn ontslag. Hij werd vervangen door zaakvoer-
der Karel Moons, die dienst deed tot zijn overlijden in 1940. Zoon Jozef 
Moons nam het over van zijn vader.

De boerengilde organiseerde verschillende voordrachten over land- en 
tuinbouw. Te gast waren onder meer Jan Voet, staatstuinbouwleraar van 
Lier, A. Van Olmen en de heer Vlemincx, voordrachtgever van de staat.
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Landbouwleven tot de Tweede Wereldoorlog

Vele kleine bedrijven leefden van de opbrengst van de melk en het mesten 
van kalveren en varkens. Die werden meestal aan Willebroek en Boom 
geleverd. Tractors kende men niet en zelfs het houden van een paard was 
voor vele Kalfortse boeren nog een luxe. Louis Lemmens, die onder meer 
in Mechelen in juni 1910 een prijs in de wacht sleepte voor zijn merrie 
Espérance, was een uitzondering. Spitten was nog dagelijkse kost.  De 
kruiwagen en de hondenkar waren de meest gebruikte vervoermiddelen. 
Koeien, stieren en in beperkte mate paarden, maar ook kippen en geiten 
behoorden tot de veestapel.  

De vlasteelt kende tevens een groot succes. Het volledige proces, vanaf de 
uitzaai tot en met het bewerken van de vlasvezels gebeurde in Kalfort.  
Het bewerken van groot vlas werd in de winter gedaan, meestal met 
behulp van de buren.  Geleidelijk aan ontstond er ook meer aandacht voor 
de groententeelt. 

In de jaren 1925-1930 verdween het vlas geleidelijk om plaats te maken 
voor het telen van asperges en schorseneren. Door het kweken van de 
asperges nam de algemene welstand te Kalfort zienderogen toe.  De Kal-
fortse asperges “Asperges de Calfort” waren toen alom bekend. 

Na de Tweede Wereldoorlog

Door de Tweede Wereldoorlog werden vele gildeactiviteiten lamgelegd 
en de handelsactiviteiten van de aankoopafdeling werden miniem.  Na de 
oorlog kwam de werking slechts geleidelijk aan terug op gang. Boeren-
bond Leuven moest in 1947 noodgedwongen dezelfde persoon benoemen 
om zaakvoerder AVV,  kassier Raiffeisenkas, agent ABB, briefwisselaar 
van de onderlinge kas en schrijver van de Boerengilde te zijn.
In 1947 werd een aankoopafdeling opgestart. De voorraden werden 
opgeslagen in een magazijn.  Kalfort was de eerste aankoopafdeling die 
dit deed. In 1950 werd onder impuls van de Boerenbond de Mechelse  
tuinbouwveiling opgericht.  17 leden van de Kalfortse Boerengilde behoor-
den tot de stichters. Menig boer schakelde over naar intensieve tuinbouw 
zoals bloemkool, prei en spruiten omdat de Mechelse tuinbouwveiling een 
kort bijgelegen afzetcentrum was.



de kalfortse klok20

Einde aspergetijdperk

In 1960 was de aspergeteelt over haar hoogtepunt heen.  De te hoge sociale 
lasten en fiscaliteit, de uitputting van de grond, het arbeidsintensieve werk 
en een aspergevliegplaag deden de verbouwde oppervlakte asperges al 
snel dalen met 75 %. Door de betere bemestingstechnieken konden nu ook 
andere groenten worden gekweekt, die minder handwerk vroegen en een 
veel grotere productiviteit leverden.  De tuinbouwers schakelden dan ook 
massaal over naar bloemkolen en prei.

Vorming

Op gildevlak was er toen veel te doen. Bedrijfskennis werd aan de leden 
bijgebracht. De vergaderingen werd van zondag op maandag gebracht.  
Bekwame technische sprekers kwamen onze leden leren tuinieren. De 
algemene vergaderingen werden bijgewoond door 50 à 60 leden, iets wat 
vele omringende gemeenten ons benijdden. Ook op regionaal niveau was 
Kalfort heel belangrijk. De gewestelijke samenkomsten voor de Landelijke 
Gilden en de eerste seniorsamenkomsten hadden plaats in Kalfort. Jaren-
lang organiseerde de Belgische Boerenbond en het sociaal secretariaat SBB 
dienstbetoon in café De Hert (De Brug) en in de parochiezaal. Tijdens de 
overstroming in Ruisbroek in 1976, was het crisiscentrum voor land- en 
tuinbouwers in Kalfort gevestigd. Tenslotte organiseerde Landelijke Be-
weging ook een jaarlijkse bedevaart naar Kalfort.
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Gaandeweg zakte de belangstelling voor de gespreksavonden. Dit werd in 
de hand gewerkt door de versnippering vanuit de Boerenbond zelf. Speci-
fieke noden voor beroepstuinbouwers drongen zich op met als gevolg een 
splitsing van de bedrijfsgilden en landelijke gilden. Door de oprichting 
van de seniorenwerking kalfde ons ledenaantal stelselmatig af. Vandaag 
houden we stand met een 30-tal leden per vergadering.

Feesten

Naast bijscholing werd ook aan feesten gedacht. Elk jaar werd er een 
teerfeest georganiseerd. En de jubilea werden bijzonder gevierd. Op 19 
november 1962 vierde de gilde haar 50-jarig bestaan. Op 2 december 1972 
vierde ze haar 60-jarig bestaan.  En in 1987 woonden 113 leden het 75-jarig 
bestaan bij.

Links: De Kalfortse Boerenbond op bezoek in de molens van Merksem. Zittend v.l.n.r. 
Jozef Ileghems, Frans Meersmans, Florent Janssens, E.H. Verhasselt, Victor Huyssens, 
Alfons Vivijs, Emiel Meersmans en Jan Meersmans.  Tweede rij v.l.n.r. Frans Leroy, 
Albert Leroy, Frans Caluwé, Louis Vanherstraeten, Marcel Maes, Louis Caluwé, Victor 
Michiels, Desiré Cools, Jozef Verheyden, Frans De Keersmaecker, Jan Maes, Jules Moons 
en Jules Janssens.  Derde rij v.l.n.r. Toon Cools, Jan De Hertogh, Frans Slachmuylders, 
Frans De Bondt, Antoon Vanherstraeten, Louis Van Calster, August Huyssens, Louis 
Lemmens, Albert Daelemans, Alfons Hofmans, Gerard Hauchecorne (?), Louis De Boeck, 
Leonard Lauwers, Louis Verheyden en de chauffeur van de bus.
Onderaan: Groepsfoto aan de kerk t.g.v. 75 jaar Landelijke Gilde in 1987.
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Zaterdagavond om 17 u. liep de kerk vol:  KVLV begon het eindejaars-
feest traditiegetrouw met een eucharistieviering.  Bezield trokken we 
naar de parochiezaal, die – voor de laatste keer misschien – de kerstsfeer 
uitstraalde.  Butlers en enkele dames van het bestuur wachtten ons op 
voor het aperitief met hapjes.  Een sfeervolle zaal en rijkgedekte tafels 
lokten!  Nini opende het feest met de bezinningstekst: ‘Wachten’, eigen 
aan de Adventstijd. Op het menu stond pompoen-kreeftensoep, wildra-
gout met appel, veenbessen en kroketten, mokka parfait, taartenbuffet. 
De soep was een creatie van het bestuur, de ragout kwam van de slager 
en de desserts waren gemaakt door eigen leden.   
Het was dan ook gezelligheid troef.

Hans Prinsen, Hakke zonder Wakke, straatmuzikant uit Schaffen, legde de 
zaal plat van het lachen.  Hij vond de geschikte huppeltrutten en tegenspe-
lers zodat zelfs de hardnekkigste zwartkijker dubbel plooide van het 
lachen en het gieren...  Hakke zonder Wakke, je zou er in je broek van...

Daarna werd het jaarprogramma 2013 door het bestuur voorgesteld: 
‘Kleur je leven, kom naar KVLV en doe mee!’  Toen het dessertenbuf-
fet geopend werd, kwamen de tongen los zodat de zaal daverde van het 
gekakel!  Het feest duurde dan ook veel langer dan voorzien, zodat de 
heren die hun dames kwamen ophalen getroost moesten worden en  
lekker mee genoten van het dessertenbuffet.

Grote dank aan de vijf butlers, aan de dames die het dessertenbuffet ver-
zorgden, aan het bestuur en heel in het bijzonder aan alle KVLV-dames 
die er een spetterend feest van maakten.

BESTUURSLEDEN

Ingrid Bessems, Juliette Cools, Maria Cools, José De Bondt, Lutgarde De 
Mul, Maria Lauwers, Maria Meersmans, Finneke Moons, Nicole Michiels, 
Aquiline Peleman, Godelieve Van Achter, Marie-Jeanne Van Achter, Mar-
leen Van Baden, Friedo Van de Ven, Maria Van Verre en Nini Vivijs.

11.  Eindejaarsfeest KVLV
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JAARPROGRAMMA 2013: TALENT IN ACTIE

Di. 15 jan.  Kookles: “Stoofpotjes en ovenschotels”
Di. 29 jan. & 12 febr. Breien “Sokken, sjaal...”
Za. 2 febr.  Feestvergadering
Wo. 6 febr.  Toneel menopauze “Geen pauze, a.u.b.” (gewest)
Di. 26 febr.  Voordracht 55+ “De kunst van het genieten”
Di. 5 maart  Kookles “Paëlla”
Di. 12 maart  Voordracht “De Schakel”
Wo. 13 maart  Gewestquiz 
Wo. 27 maart  Bloemschikken “Paasstuk”
Do. 4 april  Kookles “Brazilië op je bord”
Di. 23 april  Voordracht “Zonder zorgen in de zon”
Vr. 3 mei  Bedevaart Landelijke Bewegingen
Di. 28 mei  Voorjaarsreis
Do. 23 mei  Fietsenwijding Lippelo
Di. 1 okt.  Voordracht “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand.” 
Di. 15 okt.  Voordracht 55+ “Talentvolle vrouwen in Brazilië”
Wo. 30 okt.  Bloemschikken Grafstuk: “Groen verbindt”
Di. 5 nov.  Voordracht “Hart hard nodig”
Wo. 20 nov.  Volksverhalen liefde en lef “ Stoute meisjes overal”
Za. 7 dec.  Eindejaarsfeest

Op elke tweede donderdag van mei tot september wordt er een fietsuit-
stap georganiseerd.
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Doopsels
Werd gedoopt  op 11 november 2012 
Mil Platteaux, zoon van Steven Platteaux en Griet Huysmans,  
Beenhouwerstraat, Breendonk.

10.  Familienieuws

Overlijdens

Martha Michiels, weduwe van Jan Verlinden
(° Puurs, 2 juni 1917 - + Puurs, 29 november 2012) 
Vele en lange jaren was moeder sterk en moedig, zorg- en 
werkzaam. Ouderdom en verzwakking ondermijnden haar 
gezondheid. Zo kwam ze in het WZC terecht. Hier zagen wij dat 
ondanks alles, ze tevreden was en dat ze nog kon genieten van 
kleine dingen.
 
      
Maria Van Doorslaer ‘Wiske’, weduwe van Alfons De Raedt
(° Ruisbroek, 12 december 1925 - + 19 november 2012) 
Lid van KVLV en van Ziekenzorg. 
Stil ben je van ons heengegaan 
je hebt altijd voor ons klaargestaan 
geborgenheid en liefde 
heb je ons gegeven 
zo was je hele leven 
je was een schat voor ons allen.
 
      
Willy Lauwers, echtgenoot van Emmy Matthyssens
(° Berchem, 18 maart 1943 - + Jordanië, 30 oktober 2012)
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11.  Kalender

Eucharistievieringen

Er is elke zaterdag een eucharistieviering om 17 u in de kerk van Kalfort. 
Op weekdagen vieren we eucharistie in de weekkapel van de kerk op 
dinsdag, woensdag en vrijdag om 19 u.

Woensdag 13 februari: Aswoensdag.  Met alle parochies van Puurs zetten 
we samen de Veertigdagentijd in met een eucharistieviering waarin ook 
het askruisje wordt gegeven in de kerk van Puurs om 19.30 u.

Zondag 24 februari: Gezinsviering om 10 u in de kerk

Dankjewel, Odila

Op het deelnemersfeest van de om-
megang namen we afscheid van 
Odila Cools als lid van de werkgroep. 
Odila was jarenlang als onderwijze-
res betrokken bij de processie. In 1988 
stapte ze in het nieuw opgerichte 
ommegangcomité. Ze ontfermde er 
zich over de werkgroep kostumering 
en zorgde zelf voor honderden kos-
tuums. Ze was jarenlang verantwoor-
delijke voor de groep draagsters van 
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Er 
zijn weinigen in het comité die zo’n 
palmares kunnen voorleggen. 
Wij danken Odila heel hartelijk voor 
de inzet, voor het enthousiasme en 
de vele werkuren. En hopen vanzelf-
sprekend dat zij een vurige supporter 
van onze ommegang blijft!
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12.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 eigenschap van onze Concordiavrienden
 2 Italiaanse omroep - eerwaarde heer (afk.) - anno aetatis (afk.)
 3 jeugdbeweging - Electronic Protocol Application Software (afk.)
 4 medewerkster van het ommegangcomité
 5 persoonlijk voornaamwoord - Eritrean National Athletics  
 Federation (afk.) - lidwoord
 6 bijl - ingenieur (afk.)
 7 teelt die vroeger ook in Kalfort werd beoefend
 8 uitroep van schrik - gemeente in Tirol - openbare werken (afk.)
 9 kerkelijke structuur - Engelse jongen
10 tussen de genoemde zaken 
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Het 85ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2013.  
Artikels zijn welkom tot 1 maart 2013 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 8,00 euro.

Vertikaal (van boven naar onder)
 1 zijn op vele plaatsen niet welkom - hulde
 2 ingenieur (afk.) - deel van het jasje van een vogel
 3 gezelschapsspel - doet iemand met zijn keel
 4 duizend - europese unie (afk.)
 5 eerste voorzitter van de Boerenbond van Kalfort
 6 neon - circa (afk.) - takel
 7 Kalfortse melkerij uit 1892
 8 Italiaanse rivier - muzieknoot - bijvoeglijk naamwoord (afk.)
 9 scherp voorwerp - gebruikt bij de lederbewerking
10 soort alcoholische drank 

Oplossing nr. 83


