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WOORD VOORAF

Beste lezer

Dit is het 100ste nummertje van de Kalfortse Klok. Al sinds 1991 brengt 
het blaadje nieuws over Kalfort. En met uw morele en financiële steun 
gaan we nog een beetje verder, tot de digitale media alle papieren tijd-
schriftjes zullen hebben opgeslokt.

Dit is alweer het laatste nummer van 2016. De eindejaarsfeesten komen 
eraan. We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen om de overgang 
van oud naar nieuw te vieren in ons dorpshuis. We verwachten honder-
den aanwezigen om vanaf half één ‘s nachts te klinken op 2017. En als 
2017 dan goed en wel is ingezet, hopen we ook op een grote opkomst voor 
ons nieuwjaarsaperitiefconcert op zondag 15 januari om 11.00 u. Singer-
songwriter Tom Vanstiphout is onze gast. Hij zal ons gegarandeerd in de 
juiste stemming brengen voor een spetterend 2017.

2017 is een belangrijk jaar voor ons dorpshuis. We hopen immers te kun-
nen starten met het aanleggen van een spaarpotje om onze investering te 
kunnen terugbetalen. Dat dit niet kan zonder uw steun is héél duidelijk. 
Jouw steun is nodig, om de toekomst van het dorpshuis te verzekeren.
Daarom nogmaals een warme oproep voor een gift! Als je dit doet via de 
Koning Boudewijnstichting, dan is je gift fiscaal aftrekbaar.

Prettige feestdagen, een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar 2017!

De redactie.

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 *** 128/2866/00066 *** 
Na storting ontvangt u een fiscaal attest.
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PUURS 725

Puurs staat heel het jaar 2017 op 
stelten. Dan wordt immers de 725ste 
verjaardag van de uitreiking van de 
Puurse keure gevierd. Eén van de be-
langrijkste evenementen is een grote 
parade, die op 2 juli door de straten 
van Puurs trekt. En dat zullen we 
geweten hebben!

Voor de parade die Puurs in al zijn as-
pecten zal tonen, zowel historisch als 
actueel, wordt vanzelfsprekend ook 
een beroep gedaan op de Kalfortse ge-
meenschap. En wil het nu net lukken, 
dat wij hier wel enige ervaring hebben 
met ommegangen. 

Het ommegangcomité stelt zijn know 
how ter beschikking aan het organise-
rend comité van de parade. Daarnaast 
neemt Kalfort enkele taferelen voor 
zijn rekening. Dit zijn: onze Kalfortse 
zusters, ons peloton Franse soldaten, 
de geuzenopstand én de aspergeteelt. 
Voor het bevolken van deze taferelen 
doen wij beroep op alle Kalfortenaren. 

Verder nieuws volgt, maar schrijf 
alvast zondag 2 juli in je agenda.  
En wens je er zeker bij te zijn, geef 
dan een seintje aan het ommegangco-
mité via ommegang@kalfort.be.
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De broers Emiel en Eduard Decat streden tijdens de Eerste Wereldoor-
log alle twee aan het IJzerfront. Zij waren de zonen van Leopold De Cat 
(“Pol Cat”) en Ludovica Josphina Marnef, die op de hoek van Kalfort-
dorp en Schipstraat (het latere Hof van Vlaanderen) woonden. 

Philippus Eduardus (Eduard) Decat werd geboren in Puurs op 2 juli 1897. 
Hij meldde zich bij het begin van de oorlog op 17-jarige leeftijd aan als 
vrijwilliger en ging samen met zijn twee jaar oudere broer Emiel naar het 
front. Als soldaat 2de klas van het 14de Linieregiment was hij aanwezig 
aan het front van 27 maart 1915 tot 11 november 1918. Hij nam deel aan de 
gevechten van Merkem, Stadenberg, Westrozebeke, Oostnieuwkerke en 
aan het afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal).  

Na de oorlog keerde hij terug en werd stationsfacteur. Hij huwde met 
Anna Borghijs en kreeg drie kinderen Emiel, Maria en Roza. Hij overleed 
in Mechelen op 24 oktober 1976.

Als oud-strijder ontving hij meerdere onderscheidingen: Kruis van Rid-
der in de Leopoldsorde met Zwaarden, Kruis van Officier in de Orde van 
Leopold II met Zwaarden, Ridder in de Kroonorde met Zwaarden, Ridder 
in de Orde van Leopold II met Zwaarden, Oorlogskruis “pour le courage 
et le dévouement dont il a fait preuve au cours de sa longue présence au 
front”, Medaille aan de Strijder-Vrijwilliger 1914-1918, Medalie der Over-
winning, Herinneringsmedaille oorlog 14-18, Burgerlijk ereteken burger-
lijk kruis tweede klasse en burgerlijke medaille 1ste klasse.

Zijn broer Emiel Jozef Decat werd geboren in Puurs op 9 april 1895. Hij 
werd opgeroepen voor militaire dienst en maakt de Eerste Wereldoorlog 
mee aan het front. Na de oorlog huwde hij Sidonie Moris. Hun zoon Leo 
werd later bakker in de Guido Gezellelaan.  

Als oud-strijder was hij een patriot, die niet aarzelde om bij het begin van 
de Tweede Wereldoorlog mee het initiatief te nemen tot oprichting van de 
verzetsgroep Zwarte Hand. Hij werd aangehouden door de Gestapo op  
27 oktober 1941. Na een lange gevangenschap werd hij ter dood veroor-
deeld op 15 januari 1943 en te Lingen terechtgesteld op 7 augustus 1943.

UIT DE OUDE DOOS



7

Boven links: Broers Decat met links Emiel en rechts Eduard. Boven rechts: Herinneringsbrevet 1914-
1918 van Edouard Philippe Decat. Onder links: Eduard Decat als soldaat. Onder rechts: Emiel Decat.
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VLUCHTELINGEN AAN ONZE DEUR...

Vluchtelingen aan onze deur… mensen op zoek naar veiligheid en ge-
luk. Het vluchtelingenthema is iets van alle tijden, en tegelijk is het ook 
bijzonder actueel. Oorlogen en religieus geweld drijven mensen weg 
uit hun vertrouwde land op zoek naar veiligere oorden. Dat was vroeger 
zo, en ook nu. Mensen proberen uitzichtloze situaties te ontvluchten 
en elders op zoek te gaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat 
brengt uitdagingen met zich mee, die we best met gebundelde krachten 
aanpakken. Op woensdag 23 november organiseerde Groep-V i.s.m. het 
LOI van Puurs een flink bijgewoonde lezing over de problematiek.

Het LOI Puurs (Lokaal Opvanginitiatief Puurs) staat vluchtelingen bij 
doorheen hun erkenningsprocedure en begeleidt hen in hun zoektocht 
om een nieuw leven op te bouwen. Dat is geen eenvoudige opdracht. 
Vluchtelingen hebben vaak in hun land van herkomst schrijnende situaties 
meegemaakt en komen terecht in een land waar ze weinig tot geen oriën-
tatiepunten hebben. Ze kennen de taal niet, ze hebben weinig  vertrouwde 
mensen om hen heen en ze komen in een andere omgangscultuur terecht.  

Temidden van al deze onzekerheden en nieuwigheden probeert het LOI 
Puurs deze mensen houvast en ondersteuning te bieden.  Ze helpen bij 
de administratieve mallemolen, maken hen wegwijs in maatschappelijke 
omgangsvormen die hen onbekend zijn en zoeken naar inbedding in de 
lokale gemeenschap. Hier speelt het LOI Puurs een verbindende rol. De 
LOI-begeleiders proberen zo goed mogelijk samen te werken met andere 
actoren op het terrein: open school, huisartsen, vrije tijd, gemeentelijke 
diensten, administratieve diensten etc. Alle partners hebben hierbij een 
gelijkaardig doel voor ogen nl. vluchtelingen ondersteunen in hun zoek-
tocht om hier een nieuw leven op te bouwen. Cruciale werkterreinen 
hierbij zijn: de taal leren, een opleiding volgen, werk zoeken, een woning 
zoeken, een ondersteunende omgeving opbouwen. In dit hele onder-
steuningsnetwerk staat de vluchteling centraal met zijn mogelijkheden en 
zijn belemmeringen. Het LOI-Puurs vindt het belangrijk om sterk op maat 
te werken, en de LOI-bewoners zelf zo actief mogelijk te betrekken in het 
hele ondersteuningsproces. Dit betekent dat de LOI-begeleiders op een 
betrokken manier mensen empoweren om zelf taken en nieuwe verant-
woordelijkheden op te nemen.  
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Om dit te bereiken werken de LOI-begeleiders ook samen met een 
netwerk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich in om vluchtelin-
gen te ondersteunen in het leren van het Nederlands, zij organiseren ac-
tiviteiten die ontspannend en ontmoetend zijn, zij halen kinderen op van 
school of gaan mee op bezoek bij een arts of dienstverlener, of ze maken 
een lekker Belgisch keukengerecht. Het zijn allemaal zaken die onder-
steunend en ontmoetend zijn, en die de vrijwilliger opneemt op basis van 
zijn talenten en mogelijkheden. De vrijwilligers zijn een cruciale schakel 
in het opvangen en begeleiden van vluchtelingen in een voor hen vreemd 
land. Het maakt mee mogelijk dat de vluchtelingen opnieuw een netwerk 
kunnen opbouwen van ondersteunende, hartelijke mensen waardoor 
ze terug vertrouwen kunnen opbouwen in het leven. In het leven in een 
vreemd land.  

Mocht je meer willen vernemen over de LOI-werking, of heb je inte-
resse om als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kan je contact opne-
men met Nele Van Assche op volgende coördinaten (nele.vanassche@
puurs.be of 03 890 15 63). 

LOI-bewoners Milad en Majid, samen met Frieda Moons, LOI-vrijwilliger.
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November is bij onze muziekvrienden van het Harmonieorkest Concor-
diavrienden ook gekend als de Ceciliamaand. Het traditionele leden-
feest wordt in het ene dorp al wat steviger gevierd dan in het andere.  
Er zijn verenigingen die het sober, doch stijlvol aanpakken, er zijn 
andere verenigingen die er een bruisend, spetterend feestweekend van 
maken. Onze harmonie koos – hoe kan het ook anders – voor het laatste.
 
Op 18 en 19 november gaven de Concordiavrienden een eigentijdse 
invulling aan dit jaarlijks feest. Iedereen werd uitgenodigd om naar het 
dorpshuis te komen in het thema ‘De Foute Party’. De zowat 100 deelne-
mers lieten zich van hun ‘zotste’ kant zien en kwamen helemaal fout 
gekleed de zaal binnengestapt.
 
Tijdens het aperitief werd meteen duidelijk dat iedereen er zin in had. Met 
een Foute Quiz en een toespraak waarin zomaar eventjes 60 foute liedjes 
waren verwerkt, zat de sfeer er meteen in. Tussen de gerechten door werd 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om verdienstelijke muzikanten en 
leden in de bloemetjes te zetten of een ereteken op te spelden. Na het 
feestmaal konden de beentjes worden losgegooid en toonden de Concor-
diavrienden dat ze nog meer kunnen dan alleen maar muziek maken.

FEEST BIJ DE CONCORDIAVRIENDEN



11

Het meest memorabele moment van de avond was de overhandiging 
van het ereteken voor 70 jaar lid aan Frans Vleminckx. Voorafgaand had 
Eddy Daems de levensloop en zijn vele jaren binnen de harmonie ge-
schetst in een aandoenlijk sprookje. Dit sprookje vatte aan met de zin ‘Ik 
ga jullie nu het sprookje vertellen van Lang Fransje’ en eindigde met de 
woorden ’Onze Lange Frans, hij was en bleef de vriend van velen. En, 
lieve vrienden, dit sprookje is niet verzonnen maar echt gebeurd, want 
hij is nog lang en leeft gelukkig. Frans, zonder twijfel één van de belan-
grijkste en meest kleurrijke figuren uit het Kalfortse verenigingsleven van 
de laatste decennia en een monument van het Kalfortse muziekleven, 
was zichtbaar ontroerd. Met een staande ovatie mocht hij het verdiende 
ereteken ontvangen uit handen van schepen Ronny Tourné, voorzitter 
Ludo Schevenhals en erebestuurslid Karel Cloostermans.

De andere gevierde muzikanten waren:
10 jaar muzikant: Toon Cools, Lotte Philips, Ferdinand Peeters
15 jaar muzikant: Wouter Philips
20 jaar muzikant: Jessie Daems
25 jaar muzikant: Hannelore Houzet
30 jaar muzikant: Lucienne Somers
40 jaar muzikant: Birgit Debrabandere, Ilse Vanderhaegen
45 jaar muzikant: Martine Cleymans
70 jaar lid: Frans Vleminckx
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Onze parochie wordt sinds de fusie bestuurd door een parochieploeg 
die maandelijks in het parochiesecretariaat te Puurs vergadert.  Een 
pastoor hebben we niet meer; wel een aangesteld priester, Hedwig 
Reyntjens, die de pastorale verantwoordelijkheid draagt. Maar het 
bestuur ligt in de handen van de parochieploeg.  In Kalfort hebben wij 
natuurlijk  ook nog een ploeg om de dagelijkse werking te organiseren, 
en geloof me, dat is een boel werk!  Deze ploeg heet officieel “Plaatse-
lijke Antenne”.  Wij hebben die naam samengesmolten tot “PlAnt” en 
de leden ervan noemen we plAnters: Myriam Moons, Nicole Caluwé, 
Annie Van Baden, Eberhard Coussement, Paul Van Assche en André 
Schampaert.  Zij worden bijgestaan door talloze vrijwilligers.

De voorbije weken zijn we o.a. bezig geweest met het invoeren van het 
nieuwe Onzevader.  We hebben de muziek en de tekst in de stoelboekjes 
geplakt, we hebben de zang ingestudeerd met het koor en met de aan-
wezigen in de eucharistie, we hebben gebedskaartjes uitgedeeld.  En de 
reacties bleven niet uit, voor en tegen, en ook vragen, vragen om uitleg.

Vlaanderen en Nederland zoeken al lang een gemeenschappelijke versie 
van het Onzevader, tevergeefs.  De nieuwe vertaling van het Romeins Mis-
saal (altaarboek) was een goede gelegenheid om ook voor het Onzevader 
tot eenzelfde formulering te komen.  De Nederlanders hebben wat toege-
geven: “zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”  wordt “zoals 
ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.  En de Vlamingen hebben wat 
toegegeven: “geheiligd zij uw naam” wordt “uw naam worde geheiligd”,  
“en leid ons niet in bekoring” wordt “en breng ons niet in beproeving”.

Vooral dat laatste vraagt om uitleg en daarvoor gebruik ik de woorden 
van mgr. Jozef De Kesel.  Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad.  God 
zet ons toch niet aan tot het kwaad!  Maar Hij kan ons geloof wel op de 
proef stellen!  Zoals Hij Abraham op de proef stelde toen Hij vroeg om zijn 
zoontje als offer aan te bieden.  En zoals Hij Jezus zelf in de woestijn in be-
proeving bracht.  En ook wij komen in situaties waarin we onherroepelijk 
moeten kiezen: voor God en tegen het kwaad, of voor het kwaad en tegen 
God.  Het is pas in en door de beproeving dat je weet of je werkelijk in 
God gelooft.  Het gaat erom dat we, als puntje bij paaltje komt, onze 

NIEUWS UIT DE PAROCHIE
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roeping als christen niet zouden verloochenen.  Dat we niet, zoals Petrus, 
zouden zeggen: “Ik ken Hem niet”.  Dat vragen we met aandrang in het 
Onzevader: “Breng ons niet in díe beproeving.”

De nieuwe officiële melodie is gecomponeerd door Peter Pieters, docent 
aan het Lemmensinstituut en organist-titularis van de Sint-Romboutska-
thedraal.  Het is een eerder ingetogen, beschouwende melodie in een oude 
modale kerktoonaard.  Zo is er een link naar de roots van onze liturgische 
gezangen.  Maar we hebben nóg een nieuwe melodie: Dirk Andries, onze 
eigen Puurse organist, heeft ook een heel mooie, vlot zingende melodie 
gecomponeerd.  Deze muziek zullen we ook in de stoelboekjes plakken 
en telkens als we met de andere kerkgemeenschappen van Puurs samen 
vieren, zullen we dit Onzevader zingen, nl. elke vijfde zondag, tijdens de 
Goede week, enz.  Zo willen wij het samenhorigheidsgevoel in onze paro-
chie bevorderen.  

Wij wensen de lezers van de Kalfortse Klok een ingetogen advent en een 
zalig Kerstmis.

André, vanwege de Kalfortse PlAnt.

Wie nog een gebedskaart van het Onzevader wil, kan die vinden in de hal 
van de kerk.
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KVLV, onze vrouwen met vaart, stellen graag hun jaarprogramma 2017 
aan u voor. Wenst u ook lid te worden van onze vrouwenbeweging? Of 
bent u geïnteresseerd in een van de activiteiten, aarzel dan niet contact 
te nemen met één van de bestuursleden.

Di. 10-17-24-31 januari Naaien van hip rokje + technieken
Di. 17 januari   Lezing 55+: Premies en tegemoetkomingen
Za. 4 februari   Feestvergadering, De Maskes
Di. 7-14 februari  Naaien 
Wo. 22 februari  Causerie: Stijl-en kleuradvies
Za. 25 februari   Bezoek aan Jaintempel 
Wo. 8 maart   Koken 
Di. 14 maart    Bingo 55+
Vr. 7 april   Bloemschikken: “Paasstuk”
Di. 9 mei   Causerie :“Klassedames”
Do. 18 mei   Meibedevaart i.s.m. Landelijke Gilde
Za. 20 mei   Gezinswandeling en Barbecue     
Di. 13 juni   Voorjaarsreis
Di. 12 september   Causerie 55+ Dame Blanche
Wo. 11 oktober  Kookles 
Za. 21 oktober   Culinaire wandeling Leuven
Za. 11 november  Brunch 
Vr. 24 november  Cocktails en tapas
Za. 2 december  Theater: “Valse teefjes”
Vr. 15 december  Bloemschikken: Kersttafelstuk

FIETSTOCHTEN
Elke tweede donderdag van mei tot september

GEWESTACTIVITEITEN
Wo. 8 februari   De Maskes
Do. 20 april   Bowling
Di. 3 oktober   Causerie door Manu Keirse

JAARPROGRAMMA KVLV
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DE BESTUURSPLOEG

Ingrid Bessems     03 889 17 77 ingrid.bessems@puurs.be
Angela Cant             0475 635 249 angela.cant@hotmail.com
Juliette Cools     03 889 25 86 
Maria Cools      03 899 15 65 francois.meeus@telenet.be
Juliette De Bondt     03 298 01 74 juliette.de.bondt1@telenet.be
Lutgarde De Mul     03 889 23 09
Ria De Roover   0476 457 328 witteschort@hotmail.com
Maria Lauwers     03 889 42 01
Maria Meersmans     03 889 21 25 maria.meersmans@gmail.com
Nicole Michiels     03 889 01 36 nicole.michiels6@gmail.com
Finneke Moons    03 889 53 16
Marie-Jeanne Van Achter   03 889 01 61 hermelinde.de.wachter@
      telenet.be
Marleen Van Baden     03 899 41 92 marleen.vanbaden@skynet.be
Frieda Van de Ven     0474 417 451
Adrienne Vertessen  03 889 48 43 adrienne.vertessen@telenet.be
Nini Vivijs      03 889 63 69
    0473 747 537 nini.vivijs@skynet.be

De bestuursploeg van KVLV Kalfort (©  Fotografie Marc Vanraes)
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Op 10 november werden alle vrijwilligers, medewerkers en financiers 
van ons dorpshuis uitgenodigd voor het jaarfeest. Het werd een gezel-
lige avond waar we samen met de goed opgekomen vertegenwoordi-
gers van de verenigingen en werkgroepen terugblikten op het voorbije 
dorpshuisjaar. Meer dan 170 enthousiaste medewerkers schoven aan 
aan het buffet (fijn verzorgd door Hervé en Martine en hun team), luis-
terden naar het jaarverslag, dronken een pint en plaatsten een dansje.

Het Dorpshuis is tevreden over het jaar 2016. Op 29 mei openden we het 
park, meteen het sluitstuk van het project site Vrededaal en op 22 juni 
konden we overgaan tot de definitieve oplevering. 

In 2016 werd het dagelijks beheer en onderhoud verbeterd, door naast het 
team van Hervé ook een externe onderhoudsfirma en een glazenwasser in 
te zetten. De technische ploeg, die noodzakelijke klussen uitvoert, werd 
uitgebreid met enkele nieuwe leden. De ploeg verzette ook heel wat werk.

Financieel houdt de vzw het hoofd net boven water. De jaarlijkse kosten 
kunnen worden betaald, maar we slagen er nog niet in een reserve op te 
bouwen voor het terugbetalen van het kapitaal uit de obligatlening. 

Ondertussen vertoont de verhuring een stijgende tendens. In 2016 waren 
er 440 verhuringen (t.o.v. 297 in 2015). De grote gebruikers zijn de leden 
van de vzw (55,49 %) en de particulieren uit Puurs (18,20 %). Het aandeel 
van de bedrijven groeide tot 16,39 %, wat absoluut een goede evolutie is. 
Het Dorpshuis zelf is (met de organisaties van de werkgroep evenementen 
en Groep-V) goed voor 5,41 % van het gebruik. Zaal 3 is de populairste 
zaal (37,78 %), gevolgd door zaal 1 (18,77 %) en zaal 1-2-3 (15,11 %). Ook 
de vergaderlokalen werden in 2016 meer en meer gebruikt (21,03 % van de 
verhuringen).

Er werden in 2016 met succes een heleboel gemeenschapsvormende en 
winstgevende activiteiten georganiseerd: de brunch, het eindejaarsfeest en 
het park populaire zijn de belangrijkste. Groep-V draaide op volle toeren 
met maandelijkse activiteiten die meestal goed werden bijgewoond (we 
noemen de winter-BBQ, de casino-avond, de paëlla-avond, de cocktail-

JAARFEEST DORPSHUIS
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avond, de wandelzoektocht en de novemberlezing). We hadden in 2016 
ook een zeer goede Kalfort kermis, waar zowel de verenigingen als het 
dorpshuis de noodzakelijke winst uit haalden. 
Het dorpshuis nam in 2016 dit tijdschrift over en lanceerde een digitale 
nieuwsbrief, waardoor de communicatie op drie niveaus verloopt: op 
papier en digitaal via nieuwsbrief en website.

Het Dorpshuis stelt echter vast dat er ook nog heel wat kopzorgen en ver-
beterpunten zijn. De nood aan het aanleggen van een spaarpotje is groot. 
We moeten verder inzetten op sensibilisering rond schade en onderhoud. 
Er worden bijkomende maatregelen genomen om de lawaaihinder te be-
strijden. Groep-V wil graag verder verruimen om van het dorpshuis meer 
te maken dan een stenen huis, maar ook een hefboom om ons gemeen-
schapsleven te dynamiseren.

Het bilan van 2016 is echter positief. Het Dorpshuis Vrededaal is dank-
baar voor de honderden uren vrijwilligerswerk die werden gerealiseerd, 
om het deugdoend samenwerken met vele mensen, om de positieve sfeer 
die rond ons dorpshuis hangt en om de vele mensen die er week na week 
plezier kunnen aan hebben. 2017 biedt zich hoopvol aan, met zeer veel 
verhuringen en met een aantal zeer leuke activiteiten voor iedereen.



DE KALFORTSE KLOK18

Op het jaarfeest werden Ludo Schampaert en Christiane Van Camp 
gevierd als figuren van het jaar. Vanaf de jaren negentig van de vorige 
eeuw zijn zij actief in de Maria-ommegang. Ludo als lid van de technische 
ploeg, secretaris en duivel-doet-al. Christiane als coördinator van de 
werkgroep bloemen en versiering en in navolging van haar moeder Wiske 
Leyers begaan met de kostuums. Ludo en Christiane zijn twee dragende 
en onmisbare krachten in het ommegangcomité. Bijna 30 jaar hebben zij 
zich ingezet buiten de schijnwerpers.

Vanaf de start was Ludo ook betrokken bij de realisatie van het dorpshuis, 
als lid van de eerste denkgroep. Hij werd lid van de raad van bestuur 
van de vzw in 2008, secretaris, lid van het bouwcomité, coördinator van 
de technische ploeg en lid van de werkgroep evenementen. Christiane 
werd lid van de werkgroep evenementen. Ludo en Christiane zijn twee 
dragende en onmisbare krachten in het dorpshuis. Ludo volgde met zijn 
technische kennis de bouw op. Hij is altijd aanwezig op de vergaderingen, 
steeds met een nuchtere kijk en met het nodige pragmatisme. En niet te 
beroerd om de handen uit de mouwen te steken!

Voor dit jarenlange engagement werden Ludo en Christiane meer dan 
verdiend bedankt met een kleine attentie en een daverende en duidelijk 
welgemeend applaus van de aanwezigen. Dank u, Christiane en Ludo, 
hopelijk kunnen we nog vele jaren op jullie inzet rekenen.
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Michiel Leroy
(° Bornem, 14 maart 1995 - + La Palmyre, 14 september 2016) 
Toen je nog klein was, konden we je beschermen,  
koesteren, dicht bij ons dragen. 
Daarna ben je je eigen weg ingeslagen,  
hebben we je moeten leren loslaten, maar dat was goed en juist.  
Je ging je eigen ervaringen opdoen, successen boeken, 
teleurstellingen incasseren, het leven ontdekken  
vanuit zelftrouw en eigenwaarde, passie en plezier. 
Lieve jongen, wat zijn we trots, omdat je opgroeide tot de mooiste 
persoon die er bestond: jezelf.

Tom De Clerck
(° Bornem, 3 maart 1995 - + La Palmyre, 14 september 2016) 
Een knoop, een blad, een lichte bries, een warme zon. 
Een zich ontwikkelend twijgje, een blik naar verre horizon.
De storm steekt op, het twijgje wiegt en buigt. 
Een machteloos verweer, en plots... het breekt.
Het danst nu over golfjes heen, er is geen houden aan. 
Het deint met de stroming mee, op weg naar de grote zee. 
Alles wordt nu stil, alles lijkt nu echt voorbij. 
Maar de wortels voelen zich heel dicht bij het twijgje... in de zee.

Antoine De Bondt, echtgenoot van Maria Van De Velde
(° Puurs, 19 augustus 1931 - + Ruisbroek, 18 oktober 2016) 
Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht 
Je ziekte had je volkomen in zijn macht. 
je was zo moe? Je hebt je strijd gestreden 
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.

Henrica Gevels, weduwe van Victor Troch
 (° Puurs, 17 juli 1920 - + Reet, 15 oktober 2016) 
We hebben je lang in goede gezondheid bij ons mogen houden... 
Nu ben je van ons heengegaan en heb je de eeuwige rust gevonden.
Dank je voor je wilskracht en je levenslust, 
voor alle liefde en goedheid die je ons gegeven hebt.

FAMILIENIEUWS
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Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is onvolledig. Ze is gebaseerd op informatie die ons 
werd meegedeeld. Wenst u een overlijden ook te laten vermelden, dan kan u 
steeds contact opnemen. Ook foto’s van de overledenen worden graag en met 
veel respect bewaard.

Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website  
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

Jeanne Moeyersoms, echtgenote van Frans Meersmans
(° Ruisbroek, 21 december 1929 - + Wintam, 15 oktober 2016)  
Heel jouw leven was je bekommerd om iedereen. 
Had werken en zorgen voor je gezin was jouw grote passie. 
Je kinderen, je huis, je tuin met bloemen... Het maakte je gelukkig. 
Iedereen kwam graag langs en voelde de warmte van een thuis. 
Je was een lieve zorgzame vrouw en een supermoeke, een vrouw om 
van te houden en om nooit te vergeten.

Jeanne Broothaers, weduwe van Charles Van Baden
(° Boom, 12 juli 1919 - + Puurs, 11 oktober 2016)  
Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud. 
Je bidt dat God haar sparen zal omdat je van haar houdt. 
Maar als de dagen knellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud, 
bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt.
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KALFORTSE KALENDER

Zo. 25 dec.  Eindejaarswandeling Wandelvriendenkring
Za. 31 dec.  Eindejaarsfeest Dorpshuis Vrededaal
Wo. 4 jan.  Nieuwjaarsloop - Fortloop en Kalloo -  
   Winterbar Dorpshart Puurs
Zo. 15 jan.  11.00 u.: Nieuwjaarsaperitiefconcert - Groep-V - 
   Met singer-songwriter Tom Vanstiphout 
Zo. 29 jan.  Instapdap Harmonie Concordiavrienden -  
Zo. 12 febr.  Eetdag Jeugdvolley Puurs 
Do. 16 febr.  Kookworkshop Groep-V 
Za. 18 febr.  Croquekus Chiromeisjes 
Zo. 19 febr.  Brunch Volley Kalfort 
Za. 25 febr.  Kwis Harmonie Concordiavrienden
Vr. 17 maart  Whisky-tasting Groep-V
Za.-zo. 18-19 maart Eetdagen Harmonie Concordiavrienden 
Vr. 31 maart  Comedy-avond Groep-V
Zo. 28 mei  Park populaire
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Het 101ste Kalfortse Klokske verschijnt in april 2017.  
Artikels zijn welkom tot 1 december 2017 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, 
kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening  
BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van  
vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.  

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen  
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 15,00 euro.

Uw logo ook hier? Neem contact met ons via dorpshuis@kalfort.be

MET DE STEUN VAN...




