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2. Woord vooraf

Beste lezer

Het lintje werd doorgeknipt. Het was een groot feest, waarop de drank 
rijkelijk vloeide. De plannen die vanaf 2002 werden gesmeed, zijn werke-
lijkheid geworden! Kalfort heeft een nieuw dorpshuis. Het is een gebouw 
met vele mogelijkheden. geworden. In dit dorpshuis zullen we kunnen 
feesten, met familie en vrienden samen zijn, vormings- en culturele avon-
den organiseren. 

Het is nu aan alle Kalfortenaren om er een echte thuis van te maken, zodat 
dit nieuwe huis een stimulans mag zijn voor ons dorpsleven. 

2014 was de start. In 2015 zullen we volop van de vruchten kunnen pluk-
ken. Prettige eindejaarsfeesten en een heel gelukkig nieuwjaar!
 
De redactie.
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3. Bezinning

Wees waakzaam
Want voor je het beseft
heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen
een loopje genomen
en je verlangen naar geluk
netjes ingepakt
in koopjesgedrag

Wees waakzaam
Want voor je het beseft
zijn je vragen verstomd
en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat
en ben je mooi ingepast
aan wat gewone zaken heet

Wees waakzaam
Want voor je het beseft
praat je mee met wat ze allemaal zeggen
dat het elk voor zich is in het leven
en dat jij toch ook maar één keer leeft

Wees waakzaam
Want voor je het beseft
Leef jij ook ten koste van anderen
Ook al heb je de mond vol
Van kiezen voor de zwaksten….
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Ook Albert Dehoux kwam in de tentoonstelling “Kalfort in de Groote 
Oorlog” aan bod. Net als vele generatiegenoten offerde hij de beste 
jaren van zijn leven aan een zinloze oorlog...

Petrus Norbertus (genoemd Albert) Dehoux werd in Lubbeek geboren op 
9 april 1893 als zoon van Karel Frans Dehoux en Maria Theresia Reniers.  
Albert hoorde bij de lichting 1913 en werd ingedeeld bij de Jagers te Paard, 
later het 1ste Regiment Zware Artillerie. Hij was trompetter en bij het 
begin van de oorlog gelegerd in het fort van Liezele. Hij was samen met 
medestrijder Henri Vertongen betrokken bij de Slag van Halen, de zgn. 
Slag der Zilveren Helmen, waar de Duitse cavalerie een nederlaag leed. 
Net zoals vele jongens uit zijn generatie werden de schoonste jaren van 
zijn leven opgeofferd aan het leger, eerst twee jaar militaire dienst, vervol-
gens vier jaar oorlog en tenslotte nog twee jaar militaire dienst, omdat er 
een tekort was aan mannen om een nieuw leger op te bouwen. De oorlog 
tekende hem voor de rest van zijn leven. Hij had geregeld nachtmerries en 
was in slechte gezondheid omdat hij ‘gepakt was door de gas’. Hij klaagde 
in zijn latere leven aan dat niemand van de oversten ‘Vlaamsch’ sprak: “Et 
pour les Flamands la même chose”. Nooit zou hij vergeten hoe hij en zijn 
maat met hun geweer naast elkaar in het veld lagen en zijn vriend plots 
werd getroffen door een ‘balle’ tussen zijn ogen. 

Na de oorlog werd hij meermaals gedecoreerd, o.m. met de Herinne-
ringsmedaille oorlog 14-19 (lint versierd met ‘une barette en vermeil, deux 
barettes en argent’) en de Medaille van de IJzer.

Albert Dehoux werd eigenaar van een diamantslijperij in het Kalfortdorp 
(nr. 58). In 1920 huwde hij Paulina Vanherstraeten. Samen werden ze de 
ouders van drie zonen Marcel, Frans en Edgard, die alle drie in de zaak 
werkzaam waren. Edgard overleed op 22-jarige leeftijd. Albert Dehoux 
stierf in Puurs op 16 oktober 1975.

Rechtsboven de familie Dehoux-Vanherstraeten met boven van links naar rechts 
Edgard en vader Norbert. Onderaan Frans, Marcel en moeder Paulina Vanher-
straeten. Linksonder: Albert als soldaat. Rechtsonder: foto van zijn vuurkaart.

4.  Uit de oude doos
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5. Opening van ons dorpshuis

Dankzij vele enthousiaste Kalfortenaren werd het openingsfeest van 
ons nieuwe dorpshuis een groot succes. Op maandag 10 november 
hadden we een vol huis voor de openingsreceptie met toespraken, het 
doorknippen van het traditionele lintje, muziekoptredens van Cross-
roads (Anne en Lies) en Jean Bosco Safari en héél veel sfeer. Op dinsdag 
11 november namen 300 Kalfortenaren deel aan de brunch. Ook nu weer 
veel gezelligheid en sfeer. Twee activiteiten om in te lijsten en mooie 
voorbeelden van wat we willen bereiken met het nieuwe dorpshuis. 
Op de opening hield voorzitter Luc Schokkaert de volgende toespraak.

Dames en heren, boze tongen beweren dat onze burgemeester hier enkele 
maanden geleden voorbijreed met een bus vol nieuwe Puursenaars en dat 
hij toen zei: “Hier bouwen ze een nieuw dorpshuis. Ze denken dat dit met 
Kalfort Kermis gaat kunnen worden gebruikt. Maar ze geloven hier nog in 
mirakels!” Wel, dames en heren, aanschouw het mirakel van Kalfort...

Een mirakel is volgens Van Dale “iets wonderbaarlijks, een daad die als 
een bovenmenselijk kunststuk wordt beschouwd”.  Vandaag openen we 
dat kunststuk, op iets meer dan één jaar gebouwd en in productie gesteld.
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Ik ga eerst even in op het mirakel zelf.

Wat heeft de vzw Dorpshuis zich bij haar stichting in 2008 tot doel 
gesteld? Er moest iets gebeuren met de parochiezaal. Maar de middelen 
ontbraken. Nochtans waren velen ervan overtuigd dat gemeenschapsin-
frastructuur nodig was om ons dorp levenskracht te blijven geven. Onze 
verenigingen, die de kern vormen van een dorp, moesten er kunnen  
thuiskomen. Gezinnen en families moesten hier een plaats vinden om 
gezellig samen te zijn, om banden te blijven smeden, om te vieren. En 
bedrijven moesten hier infrastructuur vinden, onder meer om hun perso-
neel te vormen en met hun medewerkers te feesten. Dit dorpshuis moest 
een brug vormen tussen jong en oud. Kortom op het programma stond 
het creëren van een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En 
de nieuw opgerichte vzw, gebouwd op onze verenigingen, zou dit ambi-
tieuze programma waar maken. 

We hadden het geluk dat parochie en gemeente een heel eind wilden 
meestappen, o.m. door het bestaande op te geven, ruimte te geven aan iets 
nieuws, maar ook met financiële steun. 

Links onderaan: de Big Belly Band van onze Harmonie Concordiavrienden, die het feest opende. 
Kalfort kan steeds op hen rekenen voor de vrolijke noot! Boven: de voorzitter spreekt.



de kalfortse klok10

En we denken dat we na zes jaar mogen zeggen dat dit is gelukt. Jullie 
aanwezigheid vanavond is hier onder meer het bewijs van. Het nieuwe 
dorpshuis is er. Met een grote zaal, die kan worden gecompartimenteerd, 
een keuken, sanitair, vergaderlokalen en bergingen voor de Kalfortse 
verenigingen. En alles goed uitgerust, met nieuw meubilair, geluidsinstal-
latie, internet en multimedia.  Alle voornoemde groepen kunnen hier hun 
ding doen. 
Het programma - dat de vzw Dorpshuis Vrededaal zich in 2008 had 
gesteld - is hiermee volledig gerealiseerd.

De architectuur van het gebouw straalt de ziel uit. Een open structuur, 
met veel glas, die kan symbool staan voor de openheid die we willen 
uitdragen. Iedereen is hier welkom. Frivoliteit in de gevels en het dak, 
ietwat gedurfd. Dit kan symbool staan voor de grote ambities die we ons 
hier hebben gesteld, voor het feit dat we met deze investering zwaar onze 
nek hebben uitgestoken. Het gebouw is volledig onderkelderd. Het biedt 
opvang voor veel wat verborgen blijft: symbool voor het stille werk achter 
de schermen van vele verenigingsmensen en -vrijwilligers, waarop dit 
dorpshuis is gebouwd. Ook in de fundamenten is dus zwaar geïnvesteerd. 
En de focus ligt op de zaal, de ontmoetingsplaats bij uitstek, het kloppend 
hart van het dorpshuis. Tenslotte is er veel geld gestoken in veiligheid. 
Laat dat symbool staan voor de veiligheid die we hier kunnen ervaren, de 
gezelligheid, het geborgen zijn. Het is zo weer een beetje Vrededaal, het 
gebouw waar van in de zeventiende eeuw mensen thuis konden komen en 
konden uitrusten.

Maar het stopt niet bij dit dorpshuis alleen... Dit dorpshuis is onderdeel 
van een volledig hertekening van de dorpskern van Kalfort. Dit gemeen-
schapshuis ligt in een nieuw aangelegd park, waarin de Rozenkransweg 
van Herman De Cuyper een nieuwe prachtige plaats heeft gekregen. En 
op de plaats van de oude parochiezaal komt in het klooster Vrededaal een 
nieuwe brasserie. Aan deze beide projecten is zeer hard gewerkt, maar 
ze zijn nog niet helemaal klaar. Vergeten we ook niet de riolerings- en 
wegenwerken, waarop nu misschien hard wordt gevloekt, maar waar we 
later nog veel plezier gaan aan beleven. We gaan binnen enkele maanden 
dus nog meer mirakels van Kalfort vieren.
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We danken de mirakelmakers...

Dit mirakel is er gekomen dankzij een breed gamma van mensen. Het zijn 
er honderden... We willen hen allemaal bedanken. Maar dat is niet ge-
makkelijk, zonder mensen te vergeten. Daarom heb ik er enkele uitgeno-
men, die symbool staan voor de honderden mensen die onder dit project 
hun schouders hebben gezet.

De gulle gever.... die ons zomaar geld heeft geschonken, vanuit de over-
tuiging dat het dorpshuis voor Kalfort nodig was. En de onbaatzuchtige 
obligatiehouder... die ons geld heeft geleend, ons het vertrouwen heeft 
gegeven en een deel van zijn spaargeld in dit dorpshuis heeft geïnves-
teerd. Allemaal samen hebben ze 1,5 miljoen euro bij elkaar gebracht.

De bezorgde burgervader... die het project genegen was en het heeft 
ondersteund waar kon, niet enkel met 500.000 euro maar ook met advies 
en door de inzet van medewerkers van de gemeente.

De goed gezinde gemeentemedewerker... die steeds bereid was om ons 
met iets te helpen, zich sterk maakt dat hij het vrijwilligerswerk wil onder-
steunen en een mooi resultaat wil neerzetten. Geen moeite is hem te veel. 
Je kan hem alles vragen. Hij is bereid mee te denken en voelt zich mee 
betrokken.
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De altijd aanwezige architect... die het project heeft begeleid en gecreëerd 
vanaf de eerste ideeën tot de uiteindelijke realisatie. Hij heeft zich zo met 
het project  geïdentificeerd dat hij er ook ‘s nachts niet van kon slapen. 
Kleuren, vormen, materialen... geen detail ontsnapte hem.

De ononvertroffen  ontwerper, die een mooi gebouw heeft getekend. 
De vzw heeft hem het vertrouwen gegeven om wat architectuur in het 
gebouw te steken. En dat heeft hij met beide handen aangegrepen en met 
verve gedaan. Hij heeft het concept ook met enige koppigheid verdedigd. 
Het resultaat mag er zijn...  

De welgezinde werfleider, die heeft gezorgd dat op de werf alles vlotjes 
verliep, zijn mannen opdrachten gaf, de onderaannemers contacteerde en 
begeleidde. En zelfs niet te beroerd was om zijn kinderen in het weekend 
mee in te schakelen! Samen met de perfecte projectleider, die alles van 
het project overzag en wekelijks met ons aan tafel zat om de vorderingen 
te bespreken, vormde hij het goed draaiende team van de firma Brebuild.

De aangename arbeider, van hoofdaannemer én onderaannemers, die 
hier meer dan 212 dagen heeft gewerkt. Door weer en wind heeft hij sa-
men met zijn collega’s - en beste architecten, excuus, het is telwerk met de 
natte vinger - 2000 m3 grond uitgegraven, beton gegoten, 4,5 ton staalcon-
structies verwerkt, 130 m2 vloertegels en 360 m2 faiencetegels geplaatst, 
meer dan 250 meter rioolleidingen aangelegd, gekit, 16 m3 betonblokken 
en 450 m2 gevelstenen gemetst, 35 deuren geplaatst, geschilderd, terras 
aangelegd, meer dan 2 km hout verwerkt, meer dan 500 m2 glaswolplaten 
aangebracht, balustrades gezet, sanitair en verwarming geïnstalleerd, 360 
m2 parket gelegd, plafonds gestoken, 200 m2 ramen en glas gestoken... en 
9 WC-rolhouders opgehangen. En nog zoveel meer. Hij vloekte wel eens 
om wat architect, project- of werfleider hadden beslist (“die mannen 
zullen het wel uitleggen”), maar gaf ons de indruk hier graag te hebben 
gewerkt.

De degelijke duivel-doet-al, die op alle vergaderingen aanwezig is, 
ontelbare uren heeft meegedacht. Sinds 2002 heeft hij aan tafel gezeten en 
vergaderd op pastorij en gemeentehuis. En vanaf 2008 zat hij op 47 verga-
deringen van de raad van bestuur en de algemene vergadering, een tiental 
vergaderingen van de werkgroep evenementen, tientallen vergaderingen 
van het financieel comité en de werkgroep uitbating en 62 werfvergaderin-
gen. 100 % gemotiveerd is hij voor het uiteindelijke doel. Het is iemand 
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voor wie we een bed zouden moeten zetten in dit dorpshuis. Maar dit is 
helaas niet voorzien...

De bezige beheerder, die ons zal helpen met onderhoud, de vele klusjes, 
en altijd zal klaarstaan voor de vele huurders met hun kleine en grote 
probleempjes en vooral voor drank zorgt!

En het vrijwillige verenigingslid, die onbaatzuchtig een hand komt 
toesteken, met een hart voor het verenigingsleven en voor het Kalfortse 
dorpsleven in het bijzonder.

De betere bestuurder, die samen met anderen heeft gezocht naar finan-
ciële middelen, het beheer op poten heeft gezet, zorgt dat de kas klopt, 
sponsors zoekt, facturen maakt, de reservaties verzorgt.

De kritische Kalfortenaar, die zich afvroeg of het wel nodig was de paro-
chiezaal af te breken. Het was toch goed zoals het was. Zoveel herinnerin-
gen die verloren zijn gegaan... 
Hij heeft nog steeds veel nostalgie naar het verleden, maar kijkt uitein-
delijk toch met een open blik naar de toekomst. Hij zorgde ervoor dat we 
met beide voetjes op de grond bleven en hebben geprobeerd met ieders 
wensen rekening te houden. 
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De bezorgde buur... die dag in dag uit kijkt, rondloopt, commentarieert, 
zich informeert, adviseert, het onderwerp in de goegemeente levend 
houdt en nu hopelijk ook fier is over het resultaat.

Tenslotte danken we Koning Winter, omdat hij in 2014 weg is gebleven!

De genoemde mensen staan dus voor de honderden mensen die vorm 
hebben  gegeven aan dit nieuwe dorpshuis. Zeker de gulle gevers, de on-
baatzuchtige obligatiehouders, de goed gezinde gemeentemedewerker, de 
bezorgde burgervader, de degelijke duivel-doet-al, de bezige bestuurder 
en het vrijwillige verenigingslid .... zullen nog vele jaren nodig zijn, om dit 
juweeltje voor Kalfort te kunnen behouden.
Allemaal heel hard bedankt!
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Hopen op nog meer mirakels...

Vorig jaar sprak ik over de eerste steen. Ik zei toen dat het niet de eerste 
steen was, maar dat er al vele stenen gelegd waren. Nu kan ik hetzelfde 
zeggen bij de laatste steen. Dit is dus helaas niet te laatste steen. Er zullen 
er nog veel moeten worden gelegd. We hopen dat met jullie allemaal sa-
men verder te kunnen realiseren. 

Onze wens is dat dit dorphuis het toneel mag vormen voor vele leuke, 
ludieke, ernstige, culturele, vormende, gemeenschapsvormende acti-
viteiten en evenementen in de toekomst, zodat het gebouw mag leven 
voor iedereen, voor jong en oud. En vooral voor alle Kalfortenaren, die 
hiermee weer eens hebben bewezen tot wat ze in staat zijn. 
Dikke nekken van Kalfort, jullie hebben het weer gedaan!

Dit gebouw wil ook een stimulans zijn voor dit Kalfortse gemeen- 
schapsleven. De vzw zich ook tot doel eigen activiteiten te organiseren. 
Op het programma staan alvast een jaarlijkse bal populaire, de organi-
satie van een oudejaarsfeest waarop we het Kalfortse jong en oud willen 
samenbrengen en een jaarlijkse samenkomst van alle mensen die mee dit 
dorpshuis hebben gerealiseerd en in de toekomst zullen realiseren. Met de 
werkgroep evenementen willen we ook nog andere evenementen organi-
seren. Alle suggesties zijn hier meer dan welkom...

Dames en heren, aanschouw dus dit mirakel en geniet ervan. Dit is uw 
dorpshuis! Voor jaren kunnen we hier nu thuiskomen in familie-, vereni-
gings- of bedrijfsverband. We gaan het samen betalen, koesteren, fier over 
zijn, onderhouden, er zorg voor dragen, er feesten, er samenkomen. We 
staan voor een hele opdracht: de middelen blijven vinden om dit draaiend 
te houden. Maar daar gaan we ons vandaag even geen zorgen over ma-
ken. Vandaag gaan we feesten om dit geslaagde project! We heffen het glas 
op ons kunstwerk, op ons mirakel!
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Een feest waar elke Kalfortenaar bij wil zijn! Samen vieren wij de 
overgang van oud naar nieuw!
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In 2014 werd er aan het dorpshuis zeer hard gewerkt! Nu is het 
tijd om te feesten!
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6.Steun het dorpshuis

Help ons het dorpshuis te verwezenlijken!  
Schenk een fiscaal aftrekbare gift op reknr.  

BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning 
Boudewijnstichting met vermelding  

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

Koning Boudewijnstichting.

Nu het nieuwe dorpshuis in gebruik is genomen, is de uitdaging 
voor de Kalfortse dorpsgemeenschap om het af te betalen. Hiervoor 
is veel geld nodig. En iedereen kan daaraan helpen, ieder volgens 
zijn eigen mogelijkheden: 

• verspreid het goede nieuws dat Kalfort een prachtig nieuw 
dorpshuis heeft

• stort een gift t.v.v. het dorpshuis
• huur het dorpshuis voor een activiteit
• maak reclame voor het dorpshuis en zijn mogelijkheden
• spreek met kandidaat-sponsors en breng ze in contact met  

iemand van de vzw
• geef je op om mee te werken aan evenementen in het dorpshuis
• doe suggesties om geld in het laatje te brengen
• denk na of een duolegaat eventueel voor jou een interessante 

oplossing is voor je nalatenschap

Meer dan 200 mensen hebben belegd of geschonken... Zij zijn de 
kern waarop het dorpshuis is gebouwd. Blijf niet achter en treed 
toe tot deze groep enthousiaste Kalfortenaren!! 
Alle info vind je op http://www.kalfort.be/dorpshuis.
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7. Verslag over de 1ste Wereldoorlog

         Net als de andere pastoors 
         kreeg Desiré Boeykens, pastoor 
         van Kalfort van 1909 tot 1927, 
         de opdracht van zijn bisschop
         om een verslag te schrijven over 
         zijn parochie tijdens de Eerste 
         Wereldoorlog. We publiceren 
         hierbij graag het tweede deel.

          7c) Al de herderlijke brieven 
          van zijne Eminencie zijn in de 
         kerk zonder stoornis voorgelezen  
         geweest, uitgenomen de 1ste van 
Kerstmis 1914, waarvan het eerste deel op den daartoe bepaalden zondag, 
tot de grootste voldoening van al de parochianen werd voorgelezen, en 
die op den 2de zondag ‘s morgens vroeg om 4 ure onder bedreigingen en 
met eene gewapende wacht werd opgeëischt.
Gedurende de bezetting hebben wij in het openbaar buiten de kerk gene 
processie met het Allerheiligste willen doen; slechts de boetprocessie van 
St. Marcus en van de Kruisdagen hebben hier plaats gehad de 2 eerste 
jaren der bezetting zooals vroeger en zonder stoornis. Het 3de jaar hebben 
wij verbod gekregen zonder voorafgaande aanvraag; dan hebben wij ook 
de kruisprocessien opgeschorst, omdat wij geenen vernederenden knieval 
voor den Pruis wilden doen.
De openbare berechtigen zijn altijd geschied zonder de minste moeilijk-
heid; en zelfs de dagen onzer jaarlijksche begankenis ter ere van O.L.V. ten 
traan zijn zoowel en zelfs beter onder grooteren toeloop van volk gevierd 
geweest dan in tijd van vrede. 
Gedurende die zalige dagen van godsvrucht was onze kerk, bijzonder 
onder de Missen opgepropt van volk; door het talrijker naderen tot de 
H. Tafel, door het aanhooren van het zalvend woord der predikanten 
werden de gemoederen verkwikt en opgebeurd, en trokken de talrijke 
bedevaarders vol moed en troost huiswaarts terug.

d) Gedurende de twee eerste bezettingsjaren was onze kerk dikwijlder 
opgepropt van volk, de H. Mis in de week werd beter bijgewoond, de
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heilige communien waren talrijker, de zon- en feestdagen werden beter 
gevierd door het bijwonen van het lof. Maar, om waarheid te spreken, 
gedurende de twee laatste jaren is die iever wederom verslapt, en is het 
godsdienstigen zedelijk peil onzer bevolking wederom gezakt.
De voorbereiding tot de Plechtige Communie is hier altijd met de groot-
sten iever en vlijt gevolgd geweest; en die plechtige dag, met luister ge- 
vierd, deed aller herten van vreugde trillen, en verschafte aan menig chris-
ten hert die schuldelooze vreugde, dit rein genoegen, dien zaligen vrede, 
welke in die ongelukkige oorlogsjaren nergens te vinden waren.
Vergelijkende tafels der heilige communiën in de bezettingsjaren.
1913: 18500; 1914: 19000; 1915: 20000; 1916: 20500; 1917: 19500; 1918: 19000

e) Onze gemeentescholen, (de eenige hier bestaande) hebben hun gewoon 
voorgeschreven programma gevolgd, de vlaamsche taal als voertaal in het 
onderwijs gebruikt. Er is hier geen buitengewoon schooltoezicht geweest. 
De bezoldiging aan het onderwijzend personeel is regelmatig geschied.

Klasfoto gemeenteschool Calfort-Puers, hoogste klas, 1917-1918. Bovenste rij v.l.n.r. Leopold Lem-
mens, Alfons Verbeeck, Theophiel Peeters, Hypoliet Peeters, Van Steenbergen, Louis Hofmans,  
A. Schampaert, Jef Pauwels, Frans Van Assche, Aerts, Frans Van Calster. Tweede rij: Arthur 
Rottiers, Willy Van Den Bossche, Emiel Philips, Jef Van Hoeck, Verbruggen, Pol Van Achter, Jef 
Kerremans, Theophiel Maes, Emiel Lauwers, Smedts. Derde rij: De Bondt, S. Kerremans, Gerard 
Michiels, Jan Andries, August De Mul, Benoit Fleerackers, Prosper Cloostermans, Frans Wauters, 
Frans Maes, August Maes. Vierde rij: Frans De Bondt, Albert Marnef, Jan Teck, Fl. Brouwers, Frits 
Tersago, Jef Cools, Filip Kerremans, Jef Maes, Jean Brouwers. Onderwijzer: Theofiel Cortebeeck. 
Rechts boven: De ‘moedige soepkooksters’ van Kalfort tijdens de eerste wereldoorlog, 25 augustus 
1918. Alhoewel er in Kalfort officieel geen apart hulpcomité bestond, lijken er toch initiatieven ten 
voordele van de bevolking te zijn genomen.
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f) De catechismus van volharding voor de kinderen na de plechtige eerste 
communie is hier altijd regelmatig gegeven en gevolgd geweest.
g) Met de algemeene ontvoering der werklieden zijn hier ook 5 werklieden 
opgeeischt en naar Duitschland weggevoerd. Twee dezer zijn in zieke- 
lijken toestand weërgekeerd: de eene, Henricus Brouwers, na goede zor-
gen en eene volkomende rust, is na eenige maanden hersteld en verkeert 
nu in volle gezondheid; de andere, Augustinus Van De Woestyne, is na 
eenige maanden overleden.
h) In de parochie Calfort zijn geene afzonderlijke ondersteuningswerken 
tot stand gekomen; de ondersteuning, welke de noodlijdende parochi-
anen genoten hebben, werd gegeven door het plaatselijke Komiteit van 
Puers-Centrum. De Pastoor en eenige parochianen van Calfort waren ook 
medebestuurleden van dit algemeen gemeente Komiteit.

10. 36 parochianen hebben aan het front gestreden. 14 waren krijgsgevan-
gen in Duitschland. 11 waren geïnterneerd in Holland. Onder dit getal 
waren er 9 vrijwilligers. 3 soldaten zijn gesneuveld in den oorlog. 1 soldaat 
is verminkt weergekeerd.
Tafel der geboorten in 1913: 49 - 1914: 42 - 1915: 44 - 1916: 28 - 1917: 24 - 
1918: 19. Tafel der sterfgevallen in 1913: 22 - 1914: 33 - 1915: 22 - 1916: 17 
- 1917: 26 - 1918: 30
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11. In de kerk zijn door de Duitschers geene huiszoekingen gedaan.  
De opname der klokken is gedaan door eenen Duitschen soldaat vergezeld 
van eenen wereldlijken opziener.

13. Rond midden October 1918 scheen de stonde van de eindverlossing en 
van den zegevierenden vrede reeds dicht bij; en na korte dagen met moed 
en betrouwen doorgebracht, mocht België op 11 November de herover-
ing van zijne onafhankelijkheid vieren; ja, op dien blijden dag jubelden de 
klokken en bezongen den zegepraal.
De ontruiming der vijandelijke legers was reeds begonnen; het Duitsche 
leger dat in 1914 onze arme landgenooten zoo wreedaardig bejegende en 
zoo hooveerdig en trots onze steden zegepralend binnenrukte, moest nu, 
verpletterd door de overmacht, ter dood afgemat en naamloos ontredderd 
zijn behoud in eene schandige ontruiming zoeken.
Terwijl onze klokken den zegepraal bezongen, en de vaderlandsche vlag 
op onze torens wapperde trokken de Duitschers voorbij onder het alge-
meen misprijzen onzer opgeruimde bevolking.
Niets betreurenswaardig is voorgevallen onder den aftocht.

14. Nauwelijks hadden de laatste Duitschers onze parochie verlaten of er 
wierd besloten een praalboog bij het inkomen van het dorp op te timme-
ren tot verheerlijking der Belgische helden die reeds naderden. Enkele da-
gen daarna hebben wij hier eenige afdeelingen van het Belgisch leger zien 
doortrekken opgeruimd en in frissche kleedij; onder het luiden der feest- 
klok werden zij in onze bevlagde straten door de vreugdedronken menigte 
ontvangen en begroet met de levendigste gevoelenis van erkentenis.

De 2de zondag van December, feestdag der Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria was de groote dag der dankbare hulde aan het H. Hart van Jesus, 
dat zoo zichtbaar België en onze bondgenooten heeft beschermd.
Na des morgens door eene algemeene communie zich aan het H. Hert van 
Jesus te hebben toegewijd, en Maria’s bescherming te hebben afgesmeekt, 
hebben de parochianen in groote menigte de plechtige Hoogmis bijge-
woond, om door eenen blijden “Te Deum” den Gever van alle goed glorie 
te zingen. Die aandoenlijke plechtigheid is gesloten door een prachtig 
vaderlandslied op het orgel, dat door de ingetogen menigte met aandoe-
ning werd aanhoord.
En allen de kerk verlatende schenen nog eens te zeggen: Glorie aan God, 
glorie aan zijne rechtveerdigheid.
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8. Tentoonstelling 2015

De tentoonstelling over “Kalfort in de Groote Oorlog” is pas achter 
de rug. En reeds moeten we denken aan een volgende tentoonstelling. 
Onder het thema “Kalfort op wieltjes” zal die aandacht besteden aan al 
wat hier heeft gereden, gerold of gebold. Karren, kinderwagens, fietsen, 
vrachtwagens, auto’s, treinen, bussen... Wie heeft er oud fotomateriaal 
om deze tentoonstelling te vullen? Contact via info@kalfort.be of op 
Kalfortdorp 16, 03 889 97 15.

We geven hieronder al drie voorproefjes. Links Leopold De Bondt (Pol 
den Bonte) (echtg. Maria Desmedt) (rechts naast de vrachtwagen), ho-
venier op de Moerplas en eigenaar van de eerste camion van Kalfort in de 
jaren ‘30. Rechts boven drie broers Meersmans (Frans, Desiré en Henri) 
met de fiets. Rechts onderaan de bekende Kalfortse folklorist Jef Geniets 
met zijn fiets tussen een aantal kloosterlingen.
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Josephine Verheyden, weduwe van Gustaaf Fabri
(° Puurs, 29 oktober 1933 - + Bornem, 17 november 2014)
We zullen je missen, gewoon zoals je was, graag gezien. 
We zullen je herinneren, hoe je samen met pa kon dansen,  
je humor, je plezante streken, graag gelachen. 
We zullen je koesteren, het zorgen voor jou maakte ons nog 
hechter, graag gedaan.     
   
Michel Siebens, echtgenoot van Maria Flies
(° Hoboken, 19 mei 1927 - + Lippelo, 9 november 2014)
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

9.  Familienieuws

Overlijdens

Michel Siebens was een actieve Kal-
fortenaar. Hij was schrijnwerker en 
stelde zijn talent ten dienste van de 
parochie. Voor werken in de kerk of in 
de parochiezaal kon hij altijd worden 
aangesproken. Hij was ook een tijd-
lang lid van de technische ploeg van 
de Maria-ommegang. De laatste jaren 
werd het stil rond Michel. Enkele 
maanden geleden zei hij mij nog:  
“Ik hoor niets meer van jullie, maar jullie 
mogen mij altijd nog iets vragen, zenne!”. 
Michel, dankjewel, we zullen je inzet 
niet vergeten. 

Links Michel, samen met Jan Schevenhals, aan het 
werk voor de ommegang van 2000.
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10.  Kalender

Wo. 24 december 17.00 u.: Kerstviering (Kerk)
Wo. 31 december 19.30 u.: Eindejaarsdiner dorpshuis Vrededaal
Do. 1 januari  00.30 u.: Nieuwjaarsparty met DJ Marijn
Ma. 5 januari  Opening brasserie Vrededaal

Za. 7 februari  Jaarfeest KVLV 
Zo. 8 februari  11.00 u.: Gezinsviering lichtmis (Kerk)
Za. 21 februari  Croquefestival chiro Kalfort 
Vr. 27 februari  Kaas- en wijnavond beschermcomité dorpshuis
Za. 28 februari  Quiz Concordiavrienden

Zo. 1 maart  Brunch volley Kalfort 
Vr. 6 maart  Fuif volley Kalfort 
Za. 21 maart  Fuif oudercomité Kalfortse scholen 
Za. 28 maart  Eetdagen Concordiavrienden 
Zo. 29 maart  Eetdagen Concordiavrienden 
Ma. 30 maart  Paasfeest OKRA
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11.  Kruiswoordraadsel

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 pas overleden Kalfortenaar - eerwaarde heer (afk.)
 2 meisjesnaam - bier
 3 pijnbank - Bulgaarse munt
 4 grote autoweg
 5 reverendus dominus (afk.) - dierenwoonplaats - meisjesnaam
 6 persoonlijk voornaamwoord - 901 in Romeinse cijfers
 7 muziekgenre - stuk van een trap
 8 langzame overgang bij film 
 9 vieren we dit jaar in het dorpshuis
10 digital rights management (afk.) - Kalfortse oud-strijder
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Het 93ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2015.  
Artikels zijn welkom tot 1 april 2015 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een 
vrijwillige bijdrage storten op rekening  
BE46 7310 3572 1536 - KRED BE BB van  

VPW Klein-Brabant, met vermelding Kalfortse Klok. 

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen  
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.

Oplossing nr. 91

Vertikaal (van boven naar onder)

 1 artiest die te gaat was in het dorpshuis - fijian dollar
 2 vieren we dus dit jaar in het dorpshuis
 3 plaatselijke verdikking op de huid - eerste man
 4 is veel van gebruikt in het dorpshuis
 5 antieke stad in Turkije - en dergelijke (afk.)
 6 radio Tirana - vragend voornaamwoord
 7 science-fiction - bijbelboek Ruth - Noord-Holland
 8 alfa-linoleenzuur - ik geloof
 9 dame uit gevolg van een vorstelijk persoon - Europese Unie
10 beroep van Pol den Bonte


