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2.  Woord vooraf

Beste lezer

De kerstboom siert ons dorpsplein en brengt zo wat sfeer in deze donkere 
dagen rond kerstmis. Het zijn dagen waarin we ons met zij die ons lief zijn 
terugtrekken in gezellige huiskamers, rond een rijkelijk gevulde feesttafel 
en een kerstboom met pakjes. Het zijn dagen waarin veel in onze wereld 
even stilvalt en we ons terugtrekken op onszelf.

Het zijn nu net die dagen waarin veel eenzaamheid opduikt. Want men-
sen zonder gezellige huiskamers en zonder familie vallen uit de boot van 
dit gezelligheidsfeest. En zij voelen op deze dagen hun eenzaamheid nog 
veel sterker aan. 

Op kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Jezus kwam bij uitstek op 
voor de zwakkeren in onze samenleving. Kerstmis is zijn feest. Het moet 
ons tot nadenken stemmen. Nadenken over het feit dat er naast onze we-
reld van overvloed nog een andere wereld bestaat. Een wereld van eenza-
men, vluchtelingen, armen, uitgestotenen, mensen zonder toekomst... Ook 
deze wereld openbaart zich aan ons tijdens deze kerstperiode. 

De eindejaarsactie van Welzijnszorg staat in het teken van Armoede (op den) 
buiten. De actie confronteert ons met het contrast tussen het platteland 
met mooie landschappen en vergezichten, een toevluchtsoord van rust uit 
het drukke stadsleven, en de harde realiteit van een leven in armoede van 
vele mensen, onzichtbaar en verborgen.

Laat de gezellige kerstperiode een 
stimulans zijn om ook voor de 
zwakkeren dicht bij ons aandacht 
te hebben.

Een zalig kerstfeest en een gelukkig  
nieuwjaar!

De redactie.
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3.  Woordje van André

Parochiaal nieuws van het kernteam

Op vrijdag 22 november is onze bisschop Leon Lemmens naar Klein-
Brabant gekomen om zijn visie op de kerkvernieuwing toe te lichten.  Hij 
sprak voor een volle abdijkerk en dat inspireerde hem blijkbaar, want hij 
ontpopte zich als een vurige apostel.  “Elke parochie heeft drie taken, zei 
hij: vieren, diaconie, verkondigen.”  Ik heb mij zo eens afgevraagd of wij 
in Puurs die taken ernstig vervullen.

De vieringen in onze parochie zijn geregeld.  Die regeling kun je lezen op 
het prikbord in de kerk.  Onze-Lieve-Vrouw ten Traan heeft een eucharis-
tieviering elke woensdag- en zaterdagavond.  Sint-Pieter heeft een eucha-
ristieviering elke zondagmorgen.  De andere kerken, Sint-Jozef, Sint-Leo-
nardus en Sint-Katharina, hebben drie keer op vier een eucharistie en af en 
toe een zondag met een gebedsviering of geen viering.  Is Kalfort dan zo 
veel meer waard dan de andere dorpen?  Helemaal niet, maar op woens- 
dag en zaterdag is er altijd een priester beschikbaar en de andere vierin-
gen vallen allemaal op zondag, en vermits we maar twee priesters heb-
ben…  

In de toekomst zouden we willen streven naar een vast maandelijks 
scenario zodat iedereen van buiten weet wanneer de vieringen zijn.  
Regelmaat is gemakkelijk.  Ook zouden we een keer of vier per jaar (op 
de vijfde zondag van de maand) slechts één plechtige hoogmis willen 
organiseren in de hoofdkerk te Puurs.  De bedoeling hiervan is om met 
alle christenen van onze parochie samen te komen, samen te werken, sa-
men te bidden.  Eventueel met een gezellig praatje daarna.  Om zodoende 
onze eenheid en onze eensgezindheid en ons enthousiast geloof gestalte te 
geven en te beleven. Maar daar moet nog over nagedacht worden.

De diaconie, dat is de zorg en de aandacht voor armen, zieken, eenzamen.  
In één woord de zorg en de aandacht voor iedere medemens dichtbij en 
veraf.  Ik geef toe dat wij als kernteam daar nog niet heel intens mee bezig 
zijn geweest.  Natuurlijk zijn er Ziekenzorg en Okra en andere parochiale 
verenigingen die heel mooi werk leveren en die wij volop steunen. 
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Natuurlijk zijn er de talloze parochianen die zich naamloos inzetten voor 
hun naaste of die het gemeenschapsleven mee dragen.  Natuurlijk heb-
ben wij onze jaarlijkse advents- en vastenactie.  En met Kerstmis hebben 
we de kerstkaarsenverkoop ten voordele van de multiple-sclerosekring 
“De Hoorn” te Boom.  Een mooi initiatief is ook de soepverkoop van de 
vormelingen ten voordele van de Schakel te Puurs die elk jaar een mooie 
som opbrengt om voedselpakketten te bezorgen aan de armsten van onze 
gemeente.  Maar als we echt christen willen zijn naar het hart van Jezus…  
Hopelijk kunnen wij in de toekomst nog meer en beter doen.

De verkondiging slorpt misschien nog het meest onze tijd op: de doop-
catechese, de voorbereiding op de  eerste communie, de vormselcatechese, 
de huwelijkscatechese.  Allemaal dingen waar wij dag in dag uit mee 
bezig zijn.  Het zou ons te ver voeren om dat hier allemaal te beschrijven.  
Eén opmerkelijke gebeurtenis misschien.  Op zondag 17 november zijn er 
tijdens een gezinsviering in Kalfort twee kinderen van ongeveer 7 jaar oud 
gedoopt ter voorbereiding van hun eerste communie.  Onze parochie kent 
een drukke bedrijvigheid.  

Als je hierover meer details wil, raadpleeg dan onze nieuwe website.   
Dat doe je als volgt:
*op de bovenste balk van je internetbrowser vul je in:  
www.federatie-puurs.be
*klik op agenda
*bij gebruiker en paswoord vul je twee maal in: bezoeker
*klik op Inloggen.

Hier nog twee nuttige mailadressen:
Secretariaat in de Hoogstraat: parochiespuurs@skynet.be 
Kernteam: kernteam@federatie-puurs.be 

André



de kalfortse klok 7

Hierbij geven we graag een overzicht van de verschillende medewerkers 
in onze parochie.

Bestuursorganen

Parochiale ploeg Nicole Caluwé, Eberhard Coussement, 
   André Schampaert
vzw VPW  Henri Vermeiren, Eberhard Coussement
Kerkfabriek  Marcel Servaes, Nicolé Caluwé, Paul Van Assche,
   Achiel Stevens en Roger Pauwels

    Kerkgebouw

    Sacristie  Annie Van Baden
    Doeken, gewaden Annie Baden
       Annie Sleebus
    Stoelen   André Schampaert
    Kaarsen  Fons Tierens
    Bloemen  Gerda De Wit
       Lutgart Moens
    Schoonmaak  Annie Van Baden

Pastorie

Reservaties  Els Van Dam

Parochieblad

Abonnementen Maria Lauwers
Inzendingen  Nicole Caluwé

Kalfortse Klok Luc Schokkaert

Parochiaal archief Luc Schokkaert

4.  Parochiale medewerkers
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Pastoraal

Kosters  Maria Lauwers, Flor Van Thienen, 
   Jacqueline Vercauteren
Koor   Nini Vivijs, André Schampaert, Liliane De Keyzer, 
   Elza Raes, Annie Van Baden, Finneke Moons,  
   Maria Cools, Delphine Moons, Pierre Van Hove,  
   Nicole Michiels, Corrie Verhaeren, Godelieve Vanachter,
   Lutgart De Mul
Lectoren  Maria Lauwers, Katlijne De Smedt, Jurgen Moons,
   Lieve Servaes, Greet Vanachter, Guy Smet, Paul Bosch,
   Jef Servaes
Vormselcatechese Kris Schampaert, Ann Servaes
Gezinsvieringen Kris Schampaert
Dopen, huwelijken Nicole Caluwé, Els Van Dam

Parochiale verenigingen

Chirojongens  Alois Rottiers, Jasper Schokkaert, Michiel Leroy
Chiromeisjes  Paul Van Assche, Camille Cools, Lotte Cant
KVLV   Nini Vivijs, Angela Cant
OKRA   Marcel Servaes, Henri Declercq
Ommegangcomité Luc Schokkaert, Ludo Schampaert, Christiane Van Camp,
   Kris Schampaert, Carine Meersmans, Annie Van Baden,
   Juliette Cools, Linda Cleymans, Rudy Van Doren
Ziekenzorg  Nini Vivijs, Maria De Wit
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5.  Kroniek van Kalfort (1920-1925) (1)

De laatste kroniek van Kalfort verscheen in nummer 77. We knopen 
hierbij terug aan bij onze reeks historische artikeltjes en belanden in de 
jaren twintig van de vorige eeuw. De moeilijke oorlogsjaren zijn voor-
bij en het leven in ons dorp herneemt alsof er niets is gebeurd.  
De Kalfortenaren gaan weer aan het werk. Soldaten keren terug van het 
front of van krijgsgevangenschap in Nederland. Vluchtelingen reizen 
vanuit Engeland of elders naar hun geboorteplaats. De inwoners van de 
Essendries bouwen hun verwoeste huizen weer op. Het verenigingsle-
ven herneemt en wordt de eerste jaren gedomineerd door de nieuwe  
verenigingen voor oud-strijders, waarbij de Vlaamsgezinde Vossen  
stevig in conflict gaan met de Belgischgezinde Nationale  
Strijdersbond.

De gemeenteraadsverkiezingen van 1911 hadden de katholieke burge-
meester Adolf Verbelen uit het zadel gelicht. Sinds 1912 zetelde Alfons 
Stas, vertegenwoordiger van de meer volksgezinde krachten in Kalfort en 
Puurs, in het gemeentehuis. De Duitse inval in België in 1914 had voorlo-
pig een einde gemaakt aan de partijstrijd. Maar na de oorlog werd de  
strijdbijl opnieuw opgegraven. De medestanders van Adolf Verbelen 
zinden op revanche en wilde de macht opnieuw in handen nemen. In deze 
context was het een zware slag voor de traditionele katholieke partij in 
Puurs dat Adolf Verbelen in 1921 op 64-jarige leeftijd plots overleed.

Op 5 januari 1921 ging het nieuws van mond tot mond. “Als een aardschok 
is het droeve nieuws door het dorp en den omtrek gegaan: Notaris Verbelen is 
dood. Ze hadden hem dien Woensdag, om 1 uur, zo welstellend met zijn vrien-
delijke groet voor iedereen, naar de statie zien gaan en ’s anderendaags morgens 
klaagde de bange doodklok reeds de treurige mare. In Antwerpen, bij een haarkap-
per, had de achtbare notaris een beroerte gekregen, en van daar in allerijl naar 
het Sint-Camillius gesticht overgebracht, heeft hij er rond 6 uur, zijne ziel in de 
handen van den Schepper weergegeven. Als oud-burgemeester van Puers, heeft 
hij recht op den eerbied en de waardeering van eenieder, en elk zal zich herinneren 
de krachtige durf en de scherpen ondernemingsgeest waarmee hij, gedurende zijn 
ambt onze gemeente bracht ten toppunt van bloei en welvaart, er de schoonste van 
miek van den omtrek.” 
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Links portret van Adolf Verbelen (1856-1921), rechts het huis Verbelen in de Hoogstraat, het latere 
gemeentehuis van Puurs.

Met Verbelen verloor Puurs een belangrijke figuur. Hij werd geboren in 
Puurs op 8 juli 1856. Zijn grootvaders waren respectievelijk geneesheer-
burgemeester van Relegem en notaris; zijn vader, Jan Baptist Verbelen 
(1826-1896) was notaris, burgemeester van Puurs (1873-1895) en provincie-
raadslid (1881-1884). Adolf studeerde rechten aan de Katholieke Univer-
siteit van Leuven en verwierf het diploma van kandidaat-notaris. In 1884 
nam Adolf Verbelen het notariaat van zijn vader over. Verbelen huwde 
met Helena Van Velsen en werd vader van dertien kinderen. Robert, zijn 
oudste zoon, sneuvelde in 1918 in Bixschote. 

Verbelen engageerde zich in het verenigingsleven als voorzitter van de 
Harmonie Sint-Cecilia van Puurs, van de Fanfare De Verenigde Vrienden 
van Kalfort, van de Katholieke Jonge Wacht, van de Wipmaatschappij, 
van de Boldersvereniging, van de pensioenmaatschappij “Help u zelve, zo 
helpe u God” en van tal van andere verenigingen. Vandaar maakte hij de 
overstap naar de politiek. In 1885 werd hij verkozen tot lid van de Ant-
werpse provincieraad, een functie die hij uitoefende tot in 1912. Inmiddels 
was hij in 1896 ook benoemd tot burgemeester, waardoor hij de feitelijke 
opvolger was van zijn vader. Dit ambt beoefende hij tot zijn nederlaag in 
de verkiezingen van 1911. Hij werd vereerd met het kruis van Ridder in de 
Leopoldsorde en van officier in de Kroonorde.
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Het Nieuwsblad van het kanton Puers bracht het volgende verslag van de 
begrafenis. Er hing een naarheid over het gansche dorp. Met beklemd gemoed en 
een gevoel van medelijden gingen de menschen naar het sterfhuis en van vóór 10 
1/2 uur stonden ze, met eerbiedige stilte, aan te schuiven om een laatsten groet 
te brengen aan den overledene en de beproefde familie hunne deelneming aan te 
bieden. Met schijfferend schoengeschuif gingen de vele Puersenaars en vreemde-
lingen de zwarte rouwkapel binnen waar tusschen knetterend keerslicht de lijkkist 
stond uitgesteld en de familie het rouwbeklag ontving van vrienden en kennis-
sen. Middelerwijl kwam eene afdeeling soldaten van het fort om de militaire eer 
te bewijzen aan den ridder der Leopoldsorde. Steeds maar door ging het bezoek 
tot de heeren Geestelijken het lijk kwamen afhalen. Als ze, na de gebeden, met 
den overledene buiten traden, klonk metaalhard het commando en de soldaten 
boden de wapens. Akelig droef schalden de langgerekte tonen van ‘t klaroen door 
de doodsche straat. En achter de kist, gedragen door de leden van de Harmonie, 
kwamen de vier snikkende zonen, geleid door een Eerw. Heer Professor van St. 
Romboutscollege van Mechelen, en de overige familie. Het pakte eenieder en bij 
velen rolden de tranen over de wangen.Van voor roffelde de trom en speelde de 
harmonie een treurende doodmarche. Door de straat, waar aan meest alle huizen 
de vlag halftop hing of met rouwfloers omgeven in het venster lag, ging de dro-
eve stoet kerkewaarts. Vooraan de omfloersde vlaggen van de Kath. Jonge Wacht, 
den Jan De Blockkring, van de Fanfaren van Calfort met de leden. Daarachter 
de Harmonie in grooten rouw, met omkleedden standaard en de leden, allen met 
den rouwstrik aan den arm. Een prachtige kroon werd ook gedragen wegens deze 
maatschappij. Volgden dan een knaap die op een kussen de eereteekens droeg van 
den achtbaren overledene en de Eerw. Geestelijkheid. De leden van het genoot- 
schap van het H. Sacrament met brandende flambeeuwen vormden de haag en 
naast de lijkkist stapten de soldaten. De hoeken van het baarkleed werden ge-
houden door de Dr. A. Maes en A. Raport, voor de Koninklijke Harmonie;  
J. De Keersmaecker, volksvertegenwoordiger, voor de Katholieke Vereeniging;  
E. Basteyns, voor de notarissen; E. Bosserez, voor de Kath. Jonge Wacht en  
M. Van Herstraeten, voor de Fanfaren van Calfort. De kerk liep vol. Weldra 
begon de H. Mis en weende het orgel het droeve maar tevens hoopvolle “Requiem 
aeternam”. Het offer, waaronder eene gedachtenis met portret van den geëerden 
aflijvige werd uitgedeeld, duurde tot het einde der Mis. Onder het zingen van het 
troostende “In Paradisum” werd daarna het stoffelijke overschot van den Heer 
Notaris Verbelen buiten gedragen en, na de gebruikelijke vijf Vaderonzen voor het 
Missiekruis, ging men naar het kerkhof. Weer speelde de Harmonie eene treur-
marche die den krop in de keel en de tranen in de oogen dreef. En zeer langzaam 
kwam men aan den familiekelder. Daar als laatste hulde aan den achtenswaardi-
gen doode, sprak Alf. Raport, bestuurslid der Harmonie, de lijkrede uit.
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Januari
Di. 14  Kookles: “Burgers en Balletjes”
Di. 21  Breien van debardeur, sjaal en bijbehoren
Di. 21  Breien les 2

Februari
Za. 8  Feestvergadering
Di. 11  Breien les 3
Di. 25  Voordracht 55+ “Ouder worden een gave”  
  door D. Van den Broeck

Maart
Di.  18  Voordracht, “Artsen zonder grenzen” door Ellen Devos

April
Di. 15  Bloemschikken, “Paasstuk”
Di. 22  Voordracht, “Iedereen allergisch” door dokter Didier Ebo

Mei
Vr. 2  Meibedevaart van de Landelijke Beweging
Wo. 14  Fietsenwijding te Breendonk
Di. 27  Voorjaarsreis “Dordrecht en omstreken”

September 
Di. 23  Voordracht 55+ met fotoreportage “De tijd van toen” 
Ma. 29  Kookles: “Pompoen en courgette”

Oktober 
Di. 7  Causerie: “Vrouwenhistories. Glorieuze wijven en  
  duivelinnen” door auteur Jan Van den Bergh
Vr. 21  Culinaire themawandeling Antwerpen
Do. 30  Bloemschikken “Herfst of grafstuk”

November 
Wo. 12  Wandel- en inspiratietocht “Moeder aarde”  
  door Nicole Van Beeck

6.  Jaarprogramma KVLV
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December
Zaterdag 6 december: eindejaarsfeest
Dinsdag 16 december: bloemschikken “Kerststuk”
 
Kooklessen door R. Tersago
Breilessen door M. Talboom
Bloemschikken door L. Cleymans

Wie meer informatie wil of wie lid wil worden, neemt contact op met 
een bestuurslid:

Ingrid Bessems     03 889 17 77
Juliette Cools     03 889 25 86
Maria Cools      03 899 15 65
José De Bondt     03 298 01 74
Lutgarde De Mul    03 889 23 09
Maria Lauwers     03 889 42 01
Maria Meersmans     03 889 21 25
Finneke Moons    03 889 53 16
Nicole Michiels     03 889 01 36
Aquiline Peleman   03 889 15 26
Godelieve Van Achter    03 889 83 95
Marie-Jeanne Van Achter   03 889 01 61
Marleen van Baden     03 899 41 92
Frieda Van de Ven     0474 41 74 51
Maria Van Verre     03 889 37 20

Angela Cant, secretaris            0475 63 52 49 

Nini Vivijs, voorzitter  03 889 63 69
    0473 74 75 37
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Zoals reeds in het vorige nummertje aangekondigd handelt dit jaar de 
tentoonstelling over “Kalfortenaren in de oorlog”. Dit is geen eenvou-
dige opdracht. Zijn welkom: foto’s van familieleden die soldaat waren 
tijdens de oorlog, foto’ s van vluchtelingen, geïnterneerden in Holland, 
foto’s van de forten, de verwoestingen op de Essendries, andere oorlogs-
foto’s, activiteiten tijdens de oorlog, foto’s van Kalfortenaren geboren of 
overleden tijdens de oorlog, dienstplichtigen tussen de twee wereldoor-
logen...  
Alles is welkom bij Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs.  
Na digitalisering wordt u alles terugbezorgd.

7.  Uit de oude doos

Jan Borghys, Stefanie Cloostermans en kinderen Albert en Clementine. 
Postkaart tijdens de oorlog gestuurd naar Stefanie Cloostermans.  
De afwezige vader werd erbij geplakt, om het gezin volledig te maken.
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Het wordt moeilijk om er naast te kijken. Onze oude Kalfortse dorps-
kern is in volle transformatie! Het oude huizenblok op de hoek van Kal-
fortdorp en L. Van Kerckhovenstraat werd in het voorjaar afgebroken. 
En in augustus is er gestart met de werken aan het nieuwe dorphuis.  
In september werd onze oude parochiezaal afgebroken. En begin de-
cember zijn ook hier de werken aan de brasserie gestart. De werken 
zitten op schema! We kruisen de vingers voor een zachte winter!

Naast de bouw is de vzw druk bezig met het vastleggen van de moda-
liteiten van de uitbating, die zonder onvoorziene omstandigheden op  
1 september 2014 van start gaat: reservatiemogelijkheden, huurprijzen,  
huishoudelijk reglement, afspraken met de beheerder. In het volgende 
nummertje gaan we hierop uitgebreid in. De reservaties voor 2014-2015 
zijn ondertussen open voor de leden van de vzw. Vanaf 1 februari 2014 
kan iedereen (delen van) het dorpshuis reserveren. Volg hiervoor de in-
formatie op de website http://www.kalfort.be/dorpshuis. Mail voor informatie 
naar dorpshuis@kalfort.be.

15

8.  Dorpshuis Vrededaal
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Bovenaan (en op vorige bladzijde) evolutie van de werken in oktober en november 2013. Onderaan 
foto’s begin december. Met helemaal onderaan van links naar rechts Ludwig Beckers (architect) en 
Bert Peeters (veiligheidscoödinator); Jonas Beckers (architect) en Matthias Pollentier (projectleider 
Brebuild) op de werf.
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Help ons het dorpshuis te verwezenlijken! 
Schenk een fiscaal aftrekbare gift op reknr. 

BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTEBEB1 
van de Koning Boudewijnstichting met 

vermelding *** 128/2431/00014 *** 
Na storting ontvangt u een attest van de 

Koning Boudewijnstichting.

Op 4 december was de stand van de werken als volgt. De vierde en laatste fase van het storten 
van de betonnen kelderwanden was afgelopen. Een gedeelte van de prédal-platen boven de kelder 
was geplaatst. Verder was men bezig met het metselwerk in betonblokken in de kelder en waren de 
prefab-keldertrap en trapbordes geplaatst.
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9.  Een ontdekking op de werf

Bij de afbraakwerken van de parochiezaal stootte de aannemer op een 
oude grafsteen die verborgen zat achter het sanitair. Het betreft de graf-
steen van Guilelmus Merckx. Frans Dehoux zaliger was er in zijn roem-
ruchtige vertelselkes uit Klein-Brabant & Vaartland in 1991 nog naar op 
zoek. Maar het mysterie is dus pas nu opgelost.

Guilelmus Merckx was rector van de kapel van Kalfort van 1818 tot 1832. 
Hij was een van de priesters die in de kapel dienst deden, vooraleer Kal-
fort een aparte parochie werd en dus eigen pastoors kreeg. Kort voor zijn 
snel overlijden - hij werd slechts 42 jaar oud - verkocht hij zijn huis op 
de Calfortbaan (de huidige Guido Gezellelaan) aan zijn dienstmeid juf-
frouw Anna Maria Janssens. Zijn gedenksteen lag vroeger buiten de kerk 
aan de kleine deur langs de linkerkant van het koor, de zgn. kant van het 
evangelie. We vermoeden dat de grafzerk bij de afbraak van de oude kerk 
een plaatsje kreeg tegen de muur van de parochiezaal en bij de renovatie-
werken in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd ingemetseld.

Op de steen staat volgende tekst gebeiteld.
 
   D.O.M.
   Bid voor de ziel van zaliger 
   den Zeer Eerw. Heer
   Guilelmus Merckx 
   geboren te Puers den 16 Juni 1790 
   Proost deser cappele 14 jaren 
   8 maenden en 13 dagen 
   die sterft den 15 November 1832

Wij hopen de steen een plaatsje te kunnen geven tegen het oude Vre-
dedaal waar dit jaar nog de nieuwe brasserie zal worden geopend.



de kalfortse klok 19



de kalfortse klok20

10.  Familienieuws

Overlijdens

Roza Rottiers, weduwe van Frans Meeus
 (° Oud-Turnhout, 25 september 1920 - + Reet, 27 november 
2013)
Over blijvend gemis kan ik kort zijn. 
Het blijft levenslang...

   
Eduard Seghers, levensgezel van Kristel Verlinden
 (° Willebroek, 12 februari 1952 - + Bornem, 7 november 
2013)
Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent... 
Altijd stond je voor ons klaar en voor een ander. 
Geslaagd ben je in jouw leven, je hebt ons een goed voorbeeld 
gegeven. We zullen je eeuwig missen.      
   
Marie-Louise Maes, weduwe van Jos De leeuw
 (° Puurs, 22 september 1926 - + Borgerhout, 19 oktober 
2013)
Jouw woord was “daar moet je doorheen” en dat gaan we ook 
doen deze keer. Jij haalde altijd je kracht bij Ons Lieve Vrouwke 
ten Traan, die zal nu voor altijd met een kaarsje op de schouw 
blijven staan.      
   
Louisa Huygens, weduwe van Albert Leroy
 (° Kapellen, 5 augustus 1926 - + Kalfort, 8 oktober 2013) 
Van de Merlegathoeve. 
Moeders handen. Laat nu je lieve handen rusten, ze hebben al 
genoeg gedaan. Nu ben je in de tuin van Eden, samen met vader 
die jou is voorgegaan.
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11.  Kalender

Di. 24 dec.  17.00 u.: Kerstviering
   23.30 u.: Middernachtsmis (Kerk Puurs)
Wo. 25 dec.  11.30 u.: Gezinsviering Kerstmis (Kerk Puurs)

Zo. 26 jan.  11.00 u.: Gezinsviering Lichtmis

Je kan alle activiteiten van de nieuwe parochie Puurs vinden op de web-
site http://www.federatie-puurs.be/ Log in met user bezoeker en paswoord 
bezoeker.
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12.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 naam van de hoeve Leroy in de Nutenstraat, waarvan de
 eigenares onlangs overleed
 2 uitvinder van de gloeilamp - spreekt bij KVLV over allergie
 3 dier - groente
 4 loopbaan 
 5 persoonlijk voornaamwoord - onafhankelijke platenmaatschappij
 6 Puurse burgemeester van 1896 tot 1911
 7 “politieke” straat in Brussel
 8 afscheiding van naaldbomen - wet bescherming persoonsgegevens
 9 anagram van een bekende dans - muzieknoot
10 inwoner van een Afrikaans land
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Het 89ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2014.  
Artikels zijn welkom tot 1 april 2014 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een 
vrijwillige bijdrage storten op rekening  
BE72 7332 3217 7816 - KRED BE BB van  

Parochie Kalfort, met vermelding Kalfortse Klok. 

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 rector van de kapel van Kalfort - op welke manier
 2 stad in Kameroen - lichaamsdeel
 3 Nederlandse expressionistische schilderes - plezier
 4 lectore salute (afk.) - sap van suikerriet
 5 stam uit de Griekse oudeheid - Guatemala (afk.)
 6 rund - belasting
 7 bestelbrief
 8 merklap
 9 meisjesnaam - deel van een schip
10 projectleider van ons dorpshuis voor de firma Brebuild

Oplossing nr. 87


