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WOORD VOORAF

Beste lezer

Kalfort hoort voortaan tot de nieuwe parochie Puurs. Deze nieuwe paro-
chie kreeg in de ommegang van dit jaar een eigen wagen. De kerken van 
de verschillende leefgemeenschappen stonden symbool voor deze nieuwe 
realiteit. Zo was heel Puurs betrokken bij de Kalfortse ommegang.

Kan dit misschien de start zijn van een nog intensere medewerking van de 
andere leefgemeenschappen aan onze ommegang? Kan onze ommegang 
haar uitstraling op die manier nog vergroten en gedragen worden door 
meer dan 16.000 inwoners van Puurs? Het zou mooi zijn om ook op deze 
manier gemeenschapsvorming over de dorpsgrenzen heen tastbaar te 
maken.

De redactie.
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BEZINNING

Gastvrijheid is een wondere ervaring.

Uit het donker van de achterdocht
kom je in het licht van diep vertrouwen.
Uit de kilte van de eenzaamheid
waait de warmte je tegen
van gemeende vriendschap,
openheid en verbondenheid.
Met je mantel
mag je ook je masker afleggen
dat je broze kwetsbaarheid verbergt,
zo klein en hulpbehoevend als je bent,
zo mag je zijn.
Je mag je nestelen in zetels van respect.
Je zit aan
aan tafels van toenadering.
Je hebt een nieuwe thuis
bij vreemde mensen,
en die is je gratis gegeven.

Gastvrijheid 
is de vingeroefening in ’t klein
voor wat de wereld
worden moet
in ’t groot :
een thuis voor ieder mens.

Carlos Desoete
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In onze reeks over onze Kalfortse oud-strijders besteden we aandacht 
aan Désiré Cools. Désiré speelde geen grote rol aan het IJzerfront. Hij 
werd gewond aan het begin van de oorlog en werd krijgsgevangene.

Désiré Christiaan Cools werd geboren in Puurs op 31 mei 1893.  Hij was 
de zoon van Joannes Cools uit Bornem en Pelagie Van Segbroeck uit Kal-
fort. 

Hij deed zijn dienstplicht vanaf 1913 bij het 12de Linieregiment. In het 
begin van de oorlog kreeg hij in Londerzeel (Sneppelaar) een schotwond 
in de arm. Hij werd verzorgd in een veldhospitaal en krijgsgevangen 
genomen. Eerst werd hij naar een krijgsgevangenenkamp in het noorden 
van Duitsland (Soltau) gebracht en nadien tewerkgesteld op een boer- 
derij in Duitsland.  Na de oorlog diende hij nog een jaar zijn dienstplicht 
te vervullen, zodat hij in totaal zeven jaar militair was. Als oud-strijder 
werd hij lid van de Vuurkruisers. 

Hij huwde met Maria Vanachter (1894-1976), wiens eerste man Joannes 
Josephus Van Calster in 1919 op 30-jarige leeftijd was gestorven. Zo werd 
hij stiefvader van Alice. Met Maria kreeg hij nog drie kinderen: Pelagie, 
Marie-Louise en Alfons. 

Hij was landbouwer en hield een kleine veestapel van enkele runderen, 
een paard en enkele varkens. Hij was zeer actief met asperges, die hij ‘s 
zomers en ‘s winters (met de hulp van een ketel antraciet) kweekte en met 
de bus naar Brussel voerde.
Désiré was actief in het Kalfortse verenigingsleven en in de parochie als 
lid van de Fanfare De Verenigde Vrienden, lid van de kerkfabriek (vanaf 
1938) en schatbewaarder (vanaf 1955), lid van de Bond van het Heilig Hart 
en van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw. 

Hij woonde in de Lichterstraat. Hij overleed in Kalfort op 18 juni 1961 na 
een ongeval.

UIT DE OUDE DOOS

Boven: Militaire pas van Désiré Cools. Onderaan links: Désiré Cools en zijn echtgenote Maria  
Vanachter. Onderaan rechts: Foto van Désiré Cools op zijn militaire pas.
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MARIA-OMMEGANG 2015

Het was weer feest in Kalfort! Onder een stralend zonnetje trok voor 
de 28ste keer de ommegang door de straten. Ondertussen zijn we weer 
enkele weken verder. Al het materiaal is opgeruimd, de laatste rekenin-
gen zijn betaald, de werkgroepen hebben hun evaluatievergaderingen 
achter de rug. Tijd om ook hier even te evalueren.

De voorbereidingen verliepen vlot  Vijf keer heeft de algemene werkgroep 
vergaderd om het scenario te bespreken en goed te keuren, de pasbeur-
ten voor te bereiden en de voortgang van de volledige organisatie op te 
volgen. Ondertussen vergaderden ook de technische werkgroep en de 
werkgroep bloemen en versiering om het goedgekeurde scenario vorm te 
geven. Alle groepen werden aangeschreven om hun deelname te vragen. 
In het voorjaar werden de affiches en folders klaargemaakt voor druk en 
begon de verspreiding. Er werd een persmededeling verzonden, de web-
site werd aangepast en andere informatiekanalen werden aangeschreven. 
Het sponsor- en beschermcomité werd samengesteld. Al jaren verleent Jan 
Talboom zijn medewerking om sponsors te werven. Dit jaar startte ook 
notaris Cedric Verlinden als voorzitter van het beschermcomité, teneinde 
mee te helpen om onze ommegang financieel leefbaar te houden. In juni, 
juli en augustus werden pasbeurten georganiseerd waarop kandidaat-
deelnemers zich konden melden en een kostuum passen.

Vooral in augustus begon de zenuwachtigheid toe te nemen. De vergade-
ringen werden intensiever en de werkgroepen schoten volop in actie. Zo 
kon je in de schuur van Van Der Linden-De Brouwer in het Coolhemveld 
meermaals leden van de technische ploeg treffen. Want de wagens hadden 
na een jaar opnieuw een flinke onderhoudsbeurt nodig. En in garage Van 
Meulder & Hofmans-Van Hoorick werd de werkgroep bloemen actief.  
Op zaterdag voor de ommegang werd er tot laat gewerkt om alles in orde 
te krijgen, zodat de dag daarop al het materiaal in de Meersmansdreef 
kon worden opgesteld. Wanneer de tribune stond opgesteld, kon het feest 
beginnen.

En dan was het de grote dag. Meer dan 800 deelnemers maakten zich 
klaar in het dorphuis om op te stappen. De technische ploeg was stand by 
om bij te staan bij het optuigen van de wagens, om de attributen  uit te
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delen en de opstelling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Van zodra de 
notabelen zich op de tribune aan Hoek ten Eike hadden geplaatst, kon de 
ommegang van start gaan. Het was tien na elf toen de ommegang zich 
in beweging zette. Voor de ogen van duizenden toeschouwers ontrolde 
zich weer een schouwspel in vijftig taferelen. Opvallend was de nieuwe 
groep kruisvaarders, die het beste van zichzelf gaven. De leden van de 
reenactmentgroep van Fort Liezele hadden hun uiterste best gedaan 
om de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in de verf te zetten. 
Na vele jaren afwezigheid was schaapherder Eli Van Vaerenberg terug 
van de partij. Met veel plezier verwelkomden we ook dansgroep Soley 
uit Willebroek. En we waren tevreden over de nieuwe wagen die sym-
bool stond voor de nieuwe parochie Puurs. De mooi versierde wagen 
met foto’s van de kerken van de verschillende geloofsgemeenschappen 
werd omringd met mooie delegaties. Groeien we zo misschien naar een 
ommegang, waaraan heel de nieuwe parochie participeert? Dit waren 
enkele blikvangers tussen de vele diverse groepen. Net als andere jaren 
was er weer veel muziek, dans en toneel, wat onze ommegang bijzonder 
aantrekkelijk maakt. Menige toeschouwers zijn dan ook opgetogen over 
de ommegang die in een klein uur voorbijtrekt. Het applaus dat meer-
maals weerklonk, is hier onder meer een bewijs van. Maar ook de com-
mentaren, die we achteraf hoorden, waren lovend.
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Zijn er dan geen verbeterpunten en problemen te melden? Vanzelf-
sprekend, die zijn er elk jaar. Het comité denkt dat deze helaas ook bijna 
onvermijdelijk zijn in een evenement van deze omvang. Een koets en een 
wagen lieten het afweten. Er gingen kleine zaken fout bij het verdelen van 
bloemen en attributen. De kledij van de voermannen was niet altijd goed 
aangepast. Hier en daar vielen er gaten tijdens het opstappen, terwijl an-
dere groepen wat te dicht achter elkaar stapten. Maar al bij al is het comité 
ervan overtuigd een mooie editie te hebben neergezet.

Wat in 2016? Nu al heeft de technische ploeg een hele werklijst aangelegd. 
Heel wat wagens en karren behoeven immers een groot onderhoud. De 
straatvlaggen moeten worden vernieuwd. Aan de tribune is weer werk. 
Ook wil de technische ploeg dit jaar een oude boerenwagen, die al enkele 
jaren geleden in Vollezele werd aangekocht, monteren en restaureren.  
De “gele” dansgroep wordt in nieuwe kleren gestoken. En ook de tech-
nische ploeg krijgt een nieuwe outfit. Verder zal er ook aan het scenario 
worden gewerkt. We proberen het eerste gedeelte verder te dynamiseren 
met het toevoegen van muziek en andere levendige elementen.
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Bovenaan: De schildknapen van Kalfort vormen elk jaar een groep die opvalt. 
Onderaan: In de Alfons Meersmansdreef is het een drukke bedoening. Honderden deelnemers zoeken hun 
plaats en oefenen soms in extremis hun toneeltje of dans nog in. Ook de “spelende kinderen” maken zich 
klaar om mee op te stappen 
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De groepen rond 1900 zullen verder worden gerationaliseerd. En in het 
algemeen zal worden ingezet op grotere groepen i.p.v. meer groepen. 
Hebt u zelf nog suggesties tot verbetering, dan zijn die vanzelfsprekend 
zeer hartelijk welkom (ommegang@kalfort.be). Deze worden waar moge-
lijk in het scenario ingewerkt en voorgelegd op de vergaderingen van het 
comité.

Dank aan iedereen die weer heeft bijgedragen tot het succes van deze om-
megang. Vrijwillige medewerkers in de diverse werkgroepen, groepsver-
antwoordelijken, deelnemers, financiers in het bijzonder. Maar na- 
tuurlijk ook dank aan heel Kalfort, omdat de gemeenschap toch nog steeds 
massaal achter het initiatief staat. Dit is de enige verklaring die we kun-
nen geven, waarom een kleine gemeenschap elk jaar tot zo’n evenement in 
staat is. Heel veel dank en tot volgend jaar voor de 29ste editie!
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In het voorjaar werd de Rozenkransweg van Kalfort opnieuw aange-
legd. Dit gebeurde in het kader van het grote Vrededaalproject. Na de 
Maria-avond van 21 augustus werd de Rozenkransweg door de Kal-
fortse geloofsgemeenschap in gebruik genomen en voor een tweede 
keer ingewijd.  Graag een woordje geschiedenis.

In 1952 werd de Rozenkransweg achter de kerk ingehuldigd. Het was de 
toenmalige pastoor Georges Boey, die ervan droomde om in Kalfort een 
oase van mariale bezinning aan te leggen. Hiermee wilde hij de mariade-
votie onder de Kalfortenaren verstevigen en Kalfort als Mariaheiligdom 
verder uitbouwen. Het plan was prestigieus en de uitvoering ging dan 
ook niet vanzelf. 

In 1950 lanceerde Boey zijn ideeën op de vergadering van de Kerkfabriek. 
De Rozenkransweg zou worden aangelegd op grond van de Kerkfabriek, 
die tot dan diende als tuin van de pastoor. Verder zou er grond worden 
aangekocht van de Brouwerij Moortgat en van een zekere mevrouw Kreg-
linger. 

INWIJDING ROZENKRANSWEG
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Voor de beelden viel de keuze op Herman De Cuyper uit Blaasveld. Zijn 
ontwerp werd goedgekeurd. De cyclus bestaat uit vijftien meer dan le-
vensgrote groepen of mysteries die, naar kleine schetsen in gips, werden 
gebeiteld in blokken euvillesteen. De realisatie ervan, zonder gebruik van 
een puntpasser, betekende een ware krachttoer voor de steenhouwer. Het 
lag in de bedoeling van de Middelheim-promotors om in 1952 de eerste 
vijf groepen te tonen als moderne religieuze beeldhouwkunst en het 
eerste mysterie aan te kopen voor het park. Uiteindelijk bleven de vijftien 
groepen toch bijeen en kreeg de gehele cyclus zijn plaats in Kalfort. Het 
tuinontwerp werd getekend door Leon Cools. Samen met architect Spies-
sens en Van Bostraeten, leraar aan de tuinbouwschool van Mechelen, werd 
het afgewerkt.

De plannen waren klaar; in april 1951 kon het werk beginnen. Eerst en 
vooral moest het hele perceel worden aangehoogd, omdat het voordien  
‘s winters onder water liep. In de bedding der wegen werd er eternitafval 
van Alfit te Tisselt gestort. Begin juni werd er grond aangevoerd, afkom-
stig van de schuilbermen die tijdens de oorlog door de Duitsers werden 
aangelegd op het vliegveld van Hingene. De mannen van Kalfort trokken 
alle dagen met ploegen van 6 tot 10 man naar Hingene om de camions te 
laden. Edward Pintens leidde de werken. 350 camions werden zo aan-
gevoerd, waarvan een groot deel met paard en kar moesten worden bin-
nengevoerd. Dan kwam er nog 45 ton asse, 30 ton gemalen steen en vele 
karren steenafval die de Kalfortenaren zelf naar de werf brachten. In juni 
werd de steen voor de beelden aangekocht. De aanleg van de Rozenkrans-
weg vereiste ook de bouw van twee bruggen. Architect Spiessens tekende 
de plannen. De bruggen werden aan een recordtempo geplaatst. Diverse 
aannemers werkten nu verder aan het project (voetstukken voor de beel-
den, brugleuningen, bordstenen voor de weg enz.). De tuinaanplanting 
werd gedaan door Van Bostraeten met leerlingen van de tuinbouwschool. 
Gazon werd gezaaid. Boey schreef: “Een pomp voor het besproeien wordt 
aangekocht. Alles kan groeien - de beelden kunnen komen.” 

1951 was het jaar van de grote werken; 1952 werd dat van de grote feesten. 
Op 25 mei 1952 werd de Rozenkransweg immers plechtig ingezegend 
door Mgr. De Smedt, alhoewel de beelden toen nog niet allemaal waren 
geplaatst. Kalfortdorp was prachtig versierd. Vanuit de klokkentoren 
klonken Marialiederen. De hele dag werd het rozenhoedje gebeden in de 
kerk. Hiervoor wisselden de schooljongens en -meisjes, de mannen en de 
vrouwen elkaar af. 
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Om 18 u. werd Mgr. De Smedt verwacht aan de pastorij. Voor de kerk 
zegende hij de kinderen. Schoolkinderen vormden de erehaag voor de 
stoet die met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw naar de Rozenkransweg 
trok. Na de wijding van de beelden volgde een sermoen van de bisschop. 
Aan het beeld van de kruisiging volgde een kort lof, met verering van het 
H. Sacrament. Dit was het einde van het religieuze gedeelte. Op de recep-
tie in de parochiezaal kwamen samen: de priesters, afkomstig van Kalfort, 
de Kerkfabriek, het Gemeentebestuur, het feestcomiteit, het onderwijzend 
personeel, de beeldhouwer, de architect, de tuinarchitect en alle anderen 
die bij het project betrokken waren. 

De Rozenkransweg werd een belangrijk onderdeel van het bedevaartdorp 
Kalfort. Vooral tijdens de begankenisweek werd hij druk bezocht. Bij de 
bouw van de nieuwe kerk in 1979 zorgde architect De Boe ervoor dat er 
een mooi zicht was van de kerk naar de tuin en omgekeerd. Vanaf 2002 
werd er plannen gemaakt om de volledige kerkomgeving te hertekenen. 
Hierbij hoorde onder andere de heraanleg en herwaardering van de Ro-
zenkransweg. De realisatie in 2015 is hier het voorlopige eindpunt van. 
De prachtige Rozenkransweg van Herman De Cuyper heeft hiermee een 
definitieve plaats verworven in de tuin van kerk en dorpshuis.

In het voorjaar worden alle Kalfortenaren nogmaals uitgenodigd voor 
een feestelijke receptie n.a.v. de inhuldiging van het park en de Ro-
zenkransweg, als kroon op het werk van het Vrededaalproject.  
We houden u op de hoogte!

De Kalfortse Rozenkransweg, kort na de aanleg in 1952.
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KALFORT BOVEN

Kalfort Kermis ligt nog vers in ons geheugen. Er wordt dan gefeest dat 
het een lieve lust is. Onder meer bij ‘Kalfort zingt’ op maandag komt 
het Kalfortgevoel stevig naar boven. De honderden aanwezigen zingen 
dan uit volle borst “Kalfort Boven!!!”, een tekst van Eddy Daems op 
muziek van Raymond Van het Groenewoud.
 
Waar er mossel met friet is
Waar de flosh weer een rit is 
Waar de kerk naast de rozenkrans staat
Waar de bloemkool en prei bloeit
En de Molenbeek traag vloeit
Waar men helder Kalforts praat
 
Waar Peer Puus naar een vrouw zocht
en ons Mie nog een kind kocht
Waar d’aspergekoningin defileert
Waar het buikschuiven sport is
De redoute nog een fort is (was)
Waar in Twinkelveld de jeugd hard studeert
 
Kalfort boven
Waar z’ons Lief Vrouwke nog loven
Waar eind augustus men kermis viert
En de driekleur de huizen siert
 
Kalfort buiten
Waar de café’s nu laat sluiten
Kalfort mijn land
in ons Klein-Brabant
 
Waar het beekspringen nat is
en een pint steeds een vat is
Waar g’in ‘t dorp uw leven riskeert
Waar een appelkoek warm is
Ne polis ne gendarm is
Waar de Temsebaan dicht is gesmeerd
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Waar de Ruët maar ne gracht is
Zeven uur soms halfacht is
Waar men ’t edel goud danig prijst
Waar de Chiro paraat staat
De processie weer uitgaat
Een nieuw dorpshuis daar staat 
Waar GroepV laat naar huis gaat
Eind augustus naar de kermis wijst
 
Kalfort boven
Waar z’ons Lief Vrouwke nog 
loven
Waar eind augustus men kermis 
viert
En de driekleur de huizen siert

Kalfort buiten
Waar Mille Mos eens wou fluiten
Kalfort mijn land
Bij die olifant
 
De Zevensprong, de voetbalploeg
De vrouwengilde en ’t muziek
De volleybal
Het paard in de stal
De Puurse politiek
 
Kalfort boven
Waar z’ons Lief Vrouwke nog loven
Waar eind augustus men kermis viert
En de driekleur de huizen siert
 
Kalfort buiten
Waarvoor ‘k mijn liefde wil uiten
Kalfort mijn land
’t Is daar zo plezant
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NIEUWS VAN HET DORPSHUIS

In november is het een jaar geleden dat ons dorphuis feestelijk werd 
ingehuldigd. Toen al werd beslist om van 10-11 november een jaarlijks 
evenement te maken. En dus mogen we iedereen hartelijk uitnodigen 
op een feestelijke receptie op 10 en een lekkere brunch op 11 november. 
Maar er is meer...

In september 2013 werd de eerste steen gelegd, op 10 november 2014 werd 
het dorpshuis ingehuldigd, op 10 november 2015 vieren we de eerste 
verjaardag. Dit doen we met een feestelijke receptie. We nodigen u uit op 
dinsdag 10 november vanaf 19.00 u. Eerst wordt een overzicht gegeven 
van het voorbije jaar. Het is een jaar waarin veel is gebeurd en waarin 
het dorpshuis op volle toeren heeft gedraaid. Er is dus wel wat te vertel-
len... een verhaal van zoeken en vinden. En daarna maken we er samen 
met de KBC-coverband een gezellige avond van.  Alle sympathisanten, 
vrijwilligers en financiers, zijn hierop zeer hartelijk welkom! De avond is 
gericht op “le tout Kalfort”, dat zich rond het dorpshuis heeft geschaard. 
We hopen op een vol huis.



19

Op woensdag 11 november vindt de brunch plaats. Deze was vorig jaar 
een groot succes. En we gaan graag in op de wens van velen, om deze op-
nieuw te organiseren. U mag uw aantal deelnemers mailen aan bartdecat@
gmail.com en het totale bedrag betalen via overschrijving op rek.nr. BE04 
7330 5164 2931 van Dorpshuis Vrededaal vzw, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs, 
met als mededeling BRUNCH. Vorig jaar was de brunch bijna volledig 
uitverkocht. De zaal zat afgeladen vol. Wees er dus vlug bij!

In het dorpshuis is het voorbije jaar volop geleefd. Vele Kalfortse vereni-
gingen hebben er hun thuis gevonden, vergaderen er en organiseren er 
hun activiteiten. De belangrijkste gebruikers zijn de Concordiavrienden, 
de KVLV, OKRA en Ziekenzorg. Maar ook het Oudercomité, Volley-
Kalloo en de Chirojeugd zijn welgekomen gasten. Daarna is het dorpshuis 
een aantrekkingspool geworden voor particulieren van Kalfort en van 
daarbuiten, zodat haast geen weekend onbezet blijft. Door het tijdelijk 
sluiten van de polyvalente zaal van CC De Kollebloem komen ook enkele 
Puurse verenigingen afgezakt naar ons dorpshuis. De verhuringen lopen 
dus.

Maar er is meer. Groep-V, de vereniging die activiteiten voor en in het 
dorpshuis organiseert, is een onvermoed succes. De vereniging telt.
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op dit ogenblik bijna 200 leden. De voorbije donderdagavondactiviteiten 
waren een succes: de fietstocht in juli, de Kubb cup in augustus en de 
voetbalwedstrijd Rode Duivels-Bosnië-Herzegovina in september. 
Met 70 deelnemers was de 1ste wandelzoektocht van Groep-V een 
schot in de roos. Volgende activiteiten staan nog op het programma 
in 2015: een bierdegustatie in oktober, een lezing in november en een 
gezelschapsspelletjesavond in december. Hierbij twee oproepen! Ten 
eerste: Sluit aan bij Groep-V en kom naar de activiteiten. Het volstaat je 
mailadres door te geven aan groepvrededaal@gmail.com en je wordt op 
de hoogte gehouden.  Ten tweede: Denk na over leuke activiteiten, geef 
tips door of beter nog: kom ze organiseren. Want dit is de uiteindelijke 
doelstelling van Groep-V: een dynamische vereniging vormen, waarvan 
de leden zelf initiatieven nemen, en dit alles ten voordele van ons 
dorpshuis.

De volgende activiteit is een avond met lezing met als titel Blijven onze 
pensioenen betaalbaar? door Erik Schokkaert, professor economie KU 
Leuven en lid van de Commissie Pensioenhervorming. Erik heeft stevige 
Kalfortse roots. De spreker stelt zich volgende vragen: Moeten we langer 
werken? Is dat voor iedereen wel mogelijk? Moet iedereen even lang werken 
of kunnen mensen met een zwaar beroep vroeger op pensioen gaan? Kunnen 
de jongeren nog vertrouwen hebben in het pensioensysteem, of dreigt er een 
generatieconflict? Moeten we allen individueel beginnen sparen voor ons eigen 
pensioen? Erik Schokkaert bespreekt de uitdagingen en beschrijft mogelijke 
oplossingen.  Groep-V nodigt iedereen uit op donderdag 5 november om 
20.00 u. in Dorpshuis Vrededaal voor deze actuele voordracht. Nadien is 
er het nu al traditionele praatcafé op de eerste donderdag van de maand.

HELP ONS HET DORPSHUIS AF TE BETALEN!  
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.
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Boven: Ambiance bij de voetbalwedstrijd Rode Duivels-Bosnië-Herzegovina. 
Onder: de winnaars van de wandelzoektocht samen met de organisatoren van Groep-V..
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Vorig jaar was het eindejaarsdiner een groot succes.  Wees erbij in 2015. 
Inschrijven kan vanaf 15 oktober via dorpshuis@kalfort.be of via de 
website. Op de afterparty vanaf 00.30 u. is iedereen hartelijk welkom!



23

In 2015 viel het doek over de zelfstandige parochie Kalfort. Hiermee 
eindigde een geschiedenis van 158 jaar. Niet dat er geen geloofsgemeen-
schap in Kalfort meer bestaat. De plaatselijke antenne zal zich blijven 
inzetten. Maar officieel spreken we niet meer van de parochie Kalfort. 
Een gelegenheid om even in de geschiedenis te duiken. 

1. Stichting van de parochie

Vóór 1857 was Kalfort een deel van de parochie Puurs. Voor de 
Kalfortenaren was er een kapel bediend door een kapelaan waar slechts 
enkele liturgische vieringen werden opgedragen en de bedevaarders 
werden verwelkomd. Reeds lang leefde in Kalfort het verlangen naar 
een aparte parochie.  Dit had zeker te maken met de identiteit die het 
dorp ontleende aan de bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw ten Traan 
en de toevloed van bedevaarders.  Als belangrijk argument werd 
ook de uitgestrektheid van de parochie Puurs uitgespeeld.  Om hun 
godsdienstige plichten te kunnen vervullen, zouden de Kalfortenaren veel 
te ver moeten stappen.

De stichting van de parochie kwam er echter niet vanzelf.  Ondanks 
lobbywerk van de rector van de kapel en de kerkfabriek duurde het nog 
tot 1857.  Dit had onder meer te maken met het stevige verzet van het 
Gemeentebestuur van Puurs, dat ook in Kalfort medestanders vond, 
onder meer omdat “ons grootste verlangen is voor altijd zoo geestelijck als 
tijdelijck vereenigt te mogen blijven met Puers, zonder welke de vereeniging 
Calfort eene der behoeftigste en ongelukkigsten plaetsen der Provintie Antwerpen 
zou worden”.  De gouverneur van Antwerpen en de aartsbisschop waren 
de stichting nochtans goedgezind.  In 1857 was het dan zover: op 19 maart 
werd het Koninklijk Besluit getekend waarbij Kalfort verheven werd tot 
“succursale” en een eigen parochie werd.
De Kleine Amer bleef tot in 1957 onderdeel van de parochie Puurs.  Vooral 
na de aanleg van de rijksweg leidde dit tot absurde toestanden.  De 
gelovigen passeerden tot dan voor doopsels, huwelijken en begrafenissen 
de kerk van Kalfort om zich naar Puurs te begeven.

[Wordt vervolgd]

GESCHIEDENIS PAROCHIE KALFORT
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Jan Maes, echtgenoot van Myriam Teck
(° 3 oktober 1948 - + 10 september 2015)

Lucien Van der Auwera, weduwnaar van Jeanne Dewachter 
Op rust gesteld adjudant-chef van de Rijkswacht 
(° Blaasveld, 8 februari 1924 - + Willebroek, 23 juli 2015) 
Vava, we wisten dat deze dag ooit zou komen, maar toch is het zo 
moeilijk. Je hebt gestreden tot de laatste seconde. We hopen dat 
je nu de rust kunt terugvinden, die je de laatste weken niet meer 
vond.

Etienne Van Keer, echtgenoot van Maria De Jonghe
(° Puurs, 19 maart 1932 - + Kalfort, 22 juni 2015)
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf.
‘t Is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op ‘n keer dan ben je aan
je allerlaatste beetje toe.

Delphina Ost, echtgenote van Gaston Van Trier 
(° Puurs, 2 augustus 1922 - + Willebroek, 21 februari 2015) 
En als ik dood ga, huil maar niet. 
Ik ben niet echt dood, moet je weten. 
‘t Is maar een lichaam dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.

FAMILIENIEUWS

Overlijdens
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KALENDER

Do. 1 oktober  20.00 u. - Bierdegustatie Groep-V -  
   Dorpshuis Vrededaal
Za. 10-zo. 11 oktober Mosselfestijn Concordiavrienden - Dorpshuis
Zo. 18 oktober  11.00 u. - Gezinsviering - Kerk
Do. 5 november 20.00 u. - Voordracht Blijven onze pensioenen betaal-
   baar? (Erik Schokkaert) - Aansluitend praatcafé
   Groep -V - Dorpshuis Vrededaal
Di. 10 november 19.00 u. - Eén jaar Vrededaal - Feestelijke receptie
Wo. 11 november vanaf 10.30 u. - Brunch - Dorpshuis Vrededaal
Zo. 6 december 11.00 u. - Gezinsviering Advent - Kerk
Do. 10 december 20.00 u. - Gezelschapsspelletjesavond en praatcafé -  
   Groep-V - Dorpshuis Vrededaal
Za. 19 december 20.00 u. - Kerstsamenzang Harmonieorkest Concor- 
   diavrienden - Theaterzaal CC De Kollebloem
Do. 31 december Eindejaarsdiner en after party - Dorpshuis
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KRUISWOORDRAADSEL

Horizontaal (van links naar rechts)

 1 gehucht in Londerzeel waar Désiré Cools in 1914 werd gewond
 2 beer met een hoog knuffelgehalte - muzieknoot
 3 onschendbaarheid
 4 en andere (afk.) - bazige vrouw - tafelgast
 5 kardinaal die de stichting van de parochie Kalfort in 1857 genegen 
 was - muzieknoot
 6 Tsjechische inlichtingendienst - uitroep
 7 eerwaarde heer - bisschop die de Rozenkransweg in 1952 inwijdde
 8 meisjesnaam - loofboom
 9 hulpkerk
10 geheime dienst in de voormalige DDR - plezier
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Het 96ste Kalfortse Klokske verschijnt in december 2015.  
Artikels zijn welkom tot 1 december 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. 94

Vertikaal (van boven naar onder)

 1 architect die de aanleg van de Rozenkransweg ontwierp
 2 evangelist
 3 erkende kredietmaatschappij (afk.) - getij - landing craft tanks (afk.)
 4 anagram van ‘Ruk op’ - oud platenlabel
 5 bravoure - verenigde staten
 6 schaapherder in de ommegang - indiaanse drank uit cassave
 7 soort verf - tafelgerei
 8 buitenaards wezen - Aziatisch land
 9 bekende zeemeermin - Westvlaamse gemeente
10 zich samentrekkend




