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WOORD VOORAF

Beste lezer

“Ik zal morgen ook eens in uwen hof komen lopen,” riep mij onlangs 
een man toe, toen ik toevallig al joggend op een woonerf was terecht 
gekomen. Ik was er even niet goed van.  Het is zo tekenend voor de maat-
schappij waarin we terecht zijn gekomen. Het is moeilijk te vatten hoe 
intolerant onze maatschappij is geworden. Onze welvaart is nog nooit zo 
groot geweest, de meeste mensen hebben alles. Maar toch zijn ze niet te-
vreden en leven verzuurd. We zien het aan de houding tegenover vluchte-
lingen en tegenover mensen die het minder goed hebben. We zien het aan 
de intolerantie ten aanzien van buren. We zien het in het verkeer. Politie 
en rechtbanken hebben handen tekort om alle klagers tegemoet te komen. 
We zijn geëvolueerd naar een maatschappij van ikjes, die allemaal apart 
roepen om hun eigen grote gelijk, intolerant en zonder respect t.o.v. van 
de anderen.

We kunnen alleen maar hopen dat we ons in Kalfort wapenen tegen dit 
negativisme en blijven werken aan een warme dorpsgemeenschap, waarin 
mensen samenkomen, elkaar steunen en plezier maken. Een gemeen-
schap waarin ons verenigingsleven vele mensen verenigt.  Ons dorpshuis 
is gebouwd om aan dit idee vorm te geven. Het is een plaats waar bij 
uitstek iedereen welkom is, om SAMEN te zijn. Dat we met z’n allen in 
dit samenzijn ook respect moeten hebben voor de mensen rondom ons, is 
evident. En dat hier ook moet aan gewerkt worden, is dat eveneens.

Respect en tolerantie zijn twee sleutelbegrippen waar ons dorpshuis en 
zijn verenigingen blijvend aandacht moeten voor hebben. Met een mooie 
zomer en Kalfort Kermis in het vooruitzicht, wens ik dit jullie allemaal 
van harte toe.

De redactie.
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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.

Dorpshuis Vrededaal is actief vanaf augustus 2014. 
Ondertussen hebben hier al honderden activiteiten van 
verenigingen, bedrijven en privépersonen plaatsge-
vonden. Het dorpshuis draait en kan de kosten betalen. 
Er wordt echter nog geen kapitaal afgelost. Het dorps-
huis leende meer dan € 1.000.000. Binnen zeven jaar 
moet het eerste kapitaal aan de obligatiehouders worden 
terugbetaald. Hoog tijd om een spaarpotje aan te leggen! 

Help jij mee? Dankzij de medewerking van de Koning 
Boudewijnstichting zijn giften aan het Dorpshuis fiscaal 
aftrekbaar!

STEUN UW DORPSHUIS
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Camiel Dewitte was één van de soldaten die vier jaar aan de IJzer  
vochten. Hij was afkomstig van Hooglede en meldde zich vrijwillig aan 
voor het leger. Een échte frontsoldaat dus!

Camiel Gaston Dewitte werd geboren in Hooglede op 12 december 1897. 
Hij meldde zich vrijwillig bij het leger toen de Duitse troepen in 1914 bijna 
heel België bezetten. Samen met de vele soldaten vertoefde hij vier jaar 
lang aan het front achter de IJzer. Na de oorlog werd hij hiervoor uitge-
breid gedecoreerd. Hij ontving de herinneringsmedaille Leopold II, de 
militaire medaille 1ste en 2de klas en de herinneringsmedaille 1914-1918. 
Hij was drager van de Vuurkaart, Oorlogskruis en IJzerkruis met Palm. 
En werd geëerd als Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden en Ridder 
in de Kroonorde met Zwaarden.

Na de Eerste Wereldoorlog oorlog bleef hij plakken in Kalfort en huwde 
met Maria Celina Ilegems. Zij woonden op de Kleine Amer en kregen 
twee kinderen, Marcel en Liza. De twee kinderen bleven op de Amer. 
Vooral Marcel zorgde voor een uitgebreide stamboom Dewitte. Camiel 
werkte bij de Belgische spoorwegen. Als 43-jarige patriot was hij nog be-
trokken bij de gevechten aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij 
was actief in oud-strijdersverenigingen als de Vuurkruisers van Kalfort.

Hij was daarnaast ook een “goede” parochiaan, eerst van de parochie  
Puurs en vanaf 1957 bij de wijziging van de parochiegrenzen van Kalfort. 
Hij was lid van de Bond van het Heilig Hart en van de Broederschap van 
Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Hij overleed in Kalfort na een rijk leven vol 
oorlogsherinneringen op 15 december 1967.

DIT JAAR ORGANISEREN WE MET DE KERMIS EEN TENTOON-
STELLING KRONIEK VAN KALFORT. DE TENTOONSTELLING IS 
OPGEBOUWD ROND 30 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN, DIE 
VOOR ONS DORP BELANGRIJK WAREN. KEN JE GEBEURTENIS-
SEN DIE JE BEHANDELD WIL ZIEN? GEEF HET ONS DOOR! FOTO-
MATERIAAL IS NATUURLIJK OOK WELKOM. LUC SCHOKKAERT, 
KALFORTDORP 16, OMMEGANG@KALFORT.BE

UIT DE OUDE DOOS
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Boven links: Camiel Dewitte als soldaat. Boven rechts: Camiel Dewitte (met medailles), zijn vrouw 
Maria Ilegems en een weeskindje dat door hen werd opgevangen. Onderaan: Oud-strijders, de zgn. 
Vuurkruisers van Kalfort,  in de processie. V.l.n.r. Camiel Dewitte, Frans Van De Venne en Pol Wauters.
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VRIENDEN OP DE FIETS

“Ons dorp is uw dorp.” Het motto dat centraal staat in ons kleine, maar 
niet te onderschatten dorp. Met de kermis in het vooruitzicht beginnen 
we weer stilaan te voelen, hoe we dit in Kalfort omzetten in de praktijk. 
Binnenkort zakken weer vele liefhebbers van volkse cultuur af naar ons 
dorp. Maar ook buiten de kermis ontvangt Klein-Brabant veel bezoe-
kers, op zoek naar de Schelde, Duvel, asperges en paling in ‘t groen. 

Kent u mensen die de regio willen verkennen, maar geen slaapplaats heb-
ben? Dan kan u hen steeds doorverwijzen naar ons. Of bent u zelf geïnte-
resseerd om huisvesting te bieden, neem dan gerust contact op. Sinds 
drie jaar zijn wij actief in de organisatie ‘Vrienden op de fiets’. Tegen een 
democratische prijs, zorgen we voor overnachting en ontbijt. Ook aan tafel 
schuiven voor lunch of diner is mogelijkheid, maar we wijzen hen telkens 
op het culinaire aanbod dat Kalfort te bieden heeft. En op die manier laten 
we ook merken dat ons huis ieders thuis is. 

Zo mochten wij onlangs dhr. Vandenberk en mevr. Van Hoecke, een ouder 
stel dat de liefde op latere leeftijd heruitvond, voor een nacht ontvangen. 
Zij fietsten vanuit Schilde naar Kalfort en vonden ons via www.vrienden-
opdefiets.nl. Reeds meer dan 20 jaar logeren zij op deze manier in België 
en Nederland en genieten zij voor een zeer aanvaardbare prijs van een  
kortverblijf bij mensen die hen met graagte opnemen in hun gezin en hen 
de geneugten van de streek laten proeven. Een aanrader voor beide par-
tijen dus…

Familie Servaes-Eeckeleers
Adres: Winkelveld 9 2870 Puurs
Telefoon: 0479 40 31 47
E-mail: wim.servaes@skynet.be
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Maak het deze zomer echt te gek
Geniet van dit te gek aanbod: 2 + 1

Huur 2 dagen een gekke fiets en krijg een 3de dag gratis. 

Fietsen was nooit eerder zo plezant. Achteruit trappen, dansen op het za-
del, doortrappen… Je kan het zo gek niet bedenken of je doet het met onze 
Gekke Fietsen. Beleef met je vrienden dolle dagen en maak je vakantie wel 
heel bijzonder. 

Tijdens de vakantie (vanaf 4 juli) zal je de fietsen bij iKnow-It te Puurs en 
bij Brasserie Vrededaal kunnen huren. 
Aanbod enkel geldig tijdens juli en augustus. 
Contact: puurs@gekkefietsen.be
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In april brachten wij ‘Harmonieorkest Concordiavrienden In Concert’. 
Dat concert is zowat het belangrijkste concert van het jaar voor ons 
orkest. Voor deze editie hadden we niemand minder dan Belle Perez te 
gast. In dit artikeltje blikken we even terug op dit concert, en kijken we 
ook al even vooruit naar wat de komende maanden voor ons in petto 
hebben.
 
Voor een uitverkochte theaterzaal brachten we op zaterdag 9 april ‘Har-
monieorkest Concordiavrienden In Concert’. Ons belangrijkste muzikale 
project was dit jaar reeds aan zijn 17e editie toe, maar het recept blijft 
werken: gevarieerde en toegankelijke orkestmuziek in combinatie met de 
nummers van een bekende zanger of instrumentalist.
 
Tijdens het eerste gedeelte van het concert speelde ons orkest zonder 
gastartiest. Onder de vakkundige leiding van dirigent Johan Peeters 
speelden onze muzikanten heel wat knappe muziekwerken. Met ‘Of Cas-
tles and Legends’ maakten we een sprong naar het verleden en vertelden 
we de legende van een middeleeuwse burcht. We kregen ook ‘Tinkerbell’ 
op bezoek, het elfje uit Peter Pan, die meteen voor een magische sfeer 
zorgde. Met ‘Let the Tubas Swing’ zetten we onze bastuba’s in de kijker.

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN



11

Je met het grootste en zwaarste blaasinstrument verstoppen tussen de 
andere instrumenten mag dan wel nooit een optie zijn, maar als solist 
vooraan op het podium komen spelen is nog wel iets anders! Met een 
swingende basmelodie kregen onze tubaspelers al snel de zaal op hun 
hand. Voorts brachten we een eerbetoon aan George Gershwin, de com-
ponist van o.a. ‘Rhapsody in Blue’. Met de muziek uit de filmklassieker 
‘The Wizard of Oz’ zorgden we voor een vleugje nostalgie. ‘Fly me to the 
Moon’ van Frank Sinatra, een nummer dat haast iedereen wel kan meezin-
gen of -neuriën, vormde het sfeervolle slot van het eerste deel.
 
U merkt het: een uitdagend programma voor de muzikanten, die de 
hele tijd geconcentreerd moesten blijven spelen en voortdurend van stijl 
moesten wisselen. Dit bovendien in een ontzettend warme zaal. En dan 
moest het tweede deel met de vurige muziek van Belle Perez nog begin-
nen!

Zij bracht tijdens het tweede deel van het concert met ons orkest de ene 
hit na de andere: Ave Maria, El Mundo Bailando, Hijo de la Luna, Enamo-
rada, ... ze passeerden allemaal de revue. Daarnaast bracht Belle Perez ook 
Ponte a Cantar, Besame Mucho, en de feestelijke Gipsy Kings Medley. Het 
dak van de theaterzaal ging er helemaal af!
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Van orkestmuziek overschakelen naar Spaanse ritmes en snelle muziek 
is geen sinecure. Maar de gitarist van Belle Perez vertelde ons dat we dat 
prima hadden gedaan: “Het is precies dat jullie hier opgepakt en in Spanje 
neergezet zijn. Alles was meteen aangepast.” Een mooi compliment om 
van een echte Spanjaard te krijgen, nietwaar? We blikken dan ook heel 
tevreden terug op dit concert.
 
Wat staat er nu de komende maanden voor onze vereniging op het pro-
gramma? Wel, als eerste is er natuurlijk de Kalfortse kermis- en bedevaart-
week. Ons orkest zal meewerken aan de historische evocatie die ter ge-
legenheid van 30 jaar Maria-ommegang wordt georganiseerd. Uiteraard 
stappen wij daarnaast, zoals ieder jaar, ook mee in de Ommegang zelf. Op 
de dag van de Ommegang nemen wij bovendien de hele dag de uitbat-
ing van dorpshuis Vrededaal voor onze rekening. Wij zullen die dag 
niet alleen frisse drankjes serveren, maar ook heerlijke pannenkoeken. 
Spring dus zeker even binnen! De dag erna is het weer tijd voor Kalfort 
Zingt, waaraan ons straatorkestje, de Big Belly Band, maar wat graag zijn 
medewerking verleent!
 
Op 9 september, vervolgens, zijn wij te gast op het ‘Concertband Festival 
Brussels’, een tweedaags festival met optredens van orkesten uit het hele 
land. Deze optredens vinden plaats op de Grote Markt van Brussel, een 
prachtige locatie. Wij krijgen de eer om het slotconcert van dag 1 te spelen 
op het hoofdpodium, en dit vanaf 17 uur. Moet je toevallig in Brussel zijn 
die dag, kom dan zeker even luisteren!
 
Op 14 en 15 oktober organiseren wij nog ons jaarlijkse mosselfestijn, maar 
in de laatste maanden van het jaar zullen wij vooral de nodige voorberei-
dingen treffen voor 2018. Volgend jaar is immers een feestjaar voor onze 
vereniging: het zal dan 50 jaar geleden zijn dat fanfare ‘De Verenigde 
Vrienden’ en harmonie ‘Concordia’ zich samenvoegden tot de ‘Concord-
iavrienden’. We willen deze gebeurtenis niet onopgemerkt laten voorbij-
gaan, dus plannen heel wat activiteiten. Maar daarover willen we nu nog 
niet al te veel verklappen, dat is iets voor een volgend artikeltje!
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Eind mei genoten we met vele Kalfortenaren van een succesvol Park 
Populaire. En nu eind juni hebben we al een eerste hittegolf achter 
de rug en rekenen dan ook op een heerlijke zomer. We kunnen deze 
vakantie gebruiken om uit te rusten, te herbronnen, maar ook veel met 
familie en vrienden samen te zijn! Misschien zijn de activiteiten in het 
dorpshuis een optie?

Van 25 juni tot 25 september staat de 2de Wandelzoektocht op het pro-
gramma. Het is een toeristische wandelzoektocht van ongeveer 3,6 km. Dit 
jaar maken we, na het oplossen van enkele vragen in de buurt van het ver-
trek bij brasserie Vrededaal, de verplaatsing naar het naburige Ruisbroek. 
In de zoektocht komen strikvragen voor en zitten er addertjes onder het 
gras, maar de zoektocht houdt ook rekening met gelegenheidszoektoch-
ters. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 8 oktober om 10.00 u. in 
dorpshuis Vrededaal. Laat je verleiden tot deze hersenbrekende zoektocht 
en trek er op uit met familie of vrienden! Formulieren bij brasserie Vre-
dedaal.

DE ZOMER VAN VREDEDAAL

Op donderdag 6 juli kan je vanaf 
19.00 u. deelnemen aan een cu-
linaire fietstocht in Klein-Brabant 
van 23 kilometer. Onderweg 
bieden we aperitief, voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert aan in sa-
menwerking met gerenommeerde 
Kalfortse chef-koks. Vertrek tussen 
17.30 u. en 19.00 u. in het dorps-
huis. Prijs: 25 euro. Kinderschotel: 
10 euro. Inschrijven tot en met 1 juli 
op groep-v@kalfort.be.

Op donderdag 3 augustus ben je 
welkom voor het ondertussen al 
traditionele KUBB-tornooi. Een 
gewone gezellige avond in een 
ongedwongen sfeer lonkt voor  
iedereen die er zin in heeft. 
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En dan is er weer de klap de vuurpijl, nl. Kalfort Kermis. En die mag je 
letterlijk nemen. Want op zaterdagavond 26 augustus vindt de twee editie 
van Vurig Vrededaal plaats, in samenwerking met de Vuurmeesters. en 
meester Stevarius. Op dezelfde avond kan je n.a.v. 30 jaar ommegang 
een historische evocatie komen bekijken. Meer info vind je verder in dit 
boekje. Een niet te missen evenement!

Op dinsdagavond 29 augustus organiseert Groep-V Kalfort Local, een 
avond met muziek van eigen bodem. En op de tweede zondag van de 
kermis werkt het dorpshuis mee aan het event Regiowielen. 

Verder zorgen onze verenigingen voor leven in de brouwerij en een gezel-
lige pleisterplaats tijdens de vele kermisactiviteiten. Op vrijdag Hard(t) 
voor muco, op zondag het ommegangcomité en de Concordiavrienden, op 
maandag tijdens de braderij de VKSJ van Puurs, op woensdag het omme-
gangcomité met een terugkomdag, op donderdag Ziekenzorg/Samana met 
de Gemeentelijke Ziekendag, op vrijdag Volley Kalfort met haar Kalfort-
quiz, op zaterdag de prijsuitreiking van de Ronde van Kalfort. M.a.w. elke 
kermisdag is het dorpshuis open en verwelkomt je heel graag voor een 
frisse pint en een gezellige babbel.
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Dit jaar vieren we 30 jaar ommegang met een ambitieus programma. 
Om dit te realiseren hebben we nodig:  medewerkers, deelnemers, spon-
sors, toeschouwers en bovenal veel Kalforts enthousiasme!

HISTORISCHE EVOCATIE

Op zaterdag 26 augustus kruipen we in de tijdscapsule en trekken door-
heen de geschiedenis van Kalfort in een historische evocatie met een hele-
boel figuranten, klank, licht en vuur. 

De evocatie komt onder meer tot stand in samenwerking met het Harmo-
nieorkest Concordiavrienden, Dorpshuis Vrededaal, de Vuurmeesters, 
Meester Stevarius, de Zwaardridders van Sint-Joris en Ortus Phoenix. 
Neem je graag deel aan deze evocatie, kom dan naar de pasbeurten van de 
ommegang!

Programma

19.00 u.: Belleman in het Dorp
20.30 u.-01.00 u.: Vuurlandschap door de Vuurmeesters
20.30 u.-22.00 u.: Historische evocatie
22.15 u.: Optocht Franse soldaten in het Dorp 
22.30 u.: Vuurwerk, met een speciaal “30 jaar ommegang”-randje 
23.00 u.: Optreden vuurspuwer meester Stevarius

30 JAAR OMMEGANG

DE OMMEGANG VAN KALFORT KAN NIET ZONDER UW STEUN. 
WORDT LID VAN ONS BESCHERMCOMITE. STEUNENDE LEDEN  
BETALEN 30 EURO, BESCHERMENDE LEDEN 150 EURO.  
Schenk uw gift op  reknr. BE12 7332 3226 3092 -  
BIC: KREDBEBB van Ommegangcomité Kalfort met  
vermelding “Beschermcomité 2017”
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MARIA-OMMEGANG

Het kroonstuk blijft zeker de ommegang die op zondag 27 augustus vanaf 
11.00 u. plaatsvindt. Het is een bijzondere editie, die we speciaal gaan 
verzorgen. 900 figuranten brengen de geschiedenis van de verering van 
Onze-Lieve-Vrouw tot leven. Maak kennis met ridders, geuzen, paters 
en nonnen, sansculotten en Franse soldaten, boeren en boerinnen, asper-
getelers, edelmannen en edelvrouwen, circusartiesten en kermisklanten. 

Naast de vertrouwde groepen mag je uitkijken naar een groep rond de 
uitreiking van de keure van Puurs, de deelname van El Circo Fiasco, het 
mannenkoor Tebasco van Oudenaarde en de steltenlopers van Merchtem.  

We verwachten vele deelnemers op onze pasbeurten die plaatsvinden op 
de volgende dagen: 
woensdag 16 augustus (19.00 u.-20.00 u.)
donderdag 17 augustus (19.00 u.-20.00 u.)
maandag 21 augustus (19.00 u.-20.00 u.)
zaterdag 26 augustus (14.00 u.-15.30 u.)
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MIDDELEEUWSE FEESTEN 

Op zondag 27 augustus vinden er in het kader van 725 jaar Puurs voor de 
tweede keer Middeleeuwse feesten plaats op Domein De Brug. 
Abt Martinus Blijleven van Coolhem nodigt in 1492 de edellieden van de 
omtrek uit voor een groot verjaardagsfeest. Niet alleen heeft hij 22 jaar 
voordien de bezittingen in de heerlijkheid Puurs inclusief Coolhem ge-
kocht. Daarenboven is het 200 jaar geleden dat de heerlijkheid Puurs zijn 
keure verkreeg. Op het feest zijn de heren uit het omliggende uitgeno-
digd. De abt wil een groots volksfeest waarop alle inwoners van de heer-
lijkheid en het omliggende zijn uitgenodigd. De heren brengen hun beste 
ridders in het strijdperk voor een tornooi. Er zijn acrobaten, jongleurs en 
muzikanten. Daarnaast kan de middeleeuwse markt, waarop allerlei  
ambachten worden getoond, worden bezocht.

Een evenement van het Ommegangcomité in het kader van 725 jaar Puurs 
en i.s.m. CC De Kollebloem en diverse reenactmentgroepen.

Programma

13.00 u.-21.00 u.: Middeleeuws kampement
13.30 u.: Optocht van de edellieden en hun gevolg
14.00 u.: Oefengevechten
14.00 u.-15.00 u. Ultreya
14.30 u.: Kiddy battle
15.00 u.: Acrobaten VERTO
15.15 u.: Vijfkamp
15.30 u.-16.00 u. Middeleeuwse dansen Orde van de Hagelanders
16.00 u:  Acrobaten VERTO
16.15 u.-16.30 u. Demonstratie met arend
16.30 u.-17.00 u. Kiddy battle met Zwaardridders van Sint-Joris en Orde 
van de Hagelanders
16.30 u.-17.00 u. Ultreya
17.00 u. Riddertornooi
19.00 u. Vuurshow te paard
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Het schoolfeest van de Kalfortse scholen De Regenboog en Twinkelveld 
op zaterdag 10 juni was een succes op een schitterende zomerse dag. Het 
feestplein tussen de beide scholen schitterde onder een stralende zon.

Voor de kleuterschool De Regenboog was dit de apotheose van twee pro-
jectweken “BEESTENBOEL”. Op 23 mei brachten alle kleuters een bezoek 
aan de Zoo van Antwerpen. Zo konden ze zoveel mogelijk dieren bewon-
deren en bekijken. In elke klas werd er nadien nog veel meer geleerd over 
de dierenwereld. Tijdens de laatste week van het project werden al die 
belevingen ook muzisch geuit in een dansnummer. 

In de lagere school Twinkelveld werd er de voorbije weken tijdens alle 
vrije momenten druk geoefend voor het vrij podium. De leerlingen haal-
den hun dans- en acteertalent boven en ook sociale vaardigheden werden 
geoefend om nummertjes in elkaar te steken, zelfs over klasgroepen heen.

De leden van het oudercomité zorgden in de verschillende werkgroepen 
voor een prachtige voorbereiding van een spetterend schoolfeest: tech-
nische ploeg, catering, drank, speelstraat, sponsorgroep, desserts, toog... 
Op vrijdag reden de klusjesmannen van Sjabi heen en weer om allerlei 
materialen op te halen. Verschillende mensen van het oudercomité en 
ouders waren in de weer om de grote tent op te stellen.  Voor dit super-
evenement werd op zaterdag de Schipstraat deels afgesloten om er een 
feestplein en speelstraat van te maken. Het feestplein rees uit de grond 
door de samenwerking van technische diensten van de gemeente, leden 
van het oudercomité, ouders, leerlingen, oud-leerlingen en leerkrachten. 
Natuurlijk kon de volledig gratis “speelstraat” niet ontbreken, waar kin-
deren naar hartenlust konden spelen op springkastelen, door het ouder-
comité zelfgemaakt spel- en animatiemateriaal, schminkstand, Lego en 
Duplotent... Dit alles werd gefinancierd door verschillende sponsors.

Om 14u00 opende meester Gunter het schoolfeest en ging het vrij podium 
van Twinkelveld van start, waar de leerlingen naar eigen wens en plezier 
hun beste beentje konden voorzetten in dans, muziek, zang, acrogym, 
acrobatie, circustechnieken en toneel. Dj Jonathan en presentator Eddy 
zorgden de hele dag voor de gepaste muziek en aankondiging.

SCHOOLFEEST KALFORTSE SCHOLEN
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Om 15u00 opende juf Carine de “Beestenboelshow” van de kleuters. De 
beren van de blauwe klas starten met broodjes smeren en smulden uit de 
grote honingpotten, waarna de allerkleinsten het publiek ontroerden als 
giraf, aap of olifant. De tijgers van de oranje klas werden getemd waarna 
de pinguindans van de rode klas voor pret en plezier zorgde.  De zebra’s 
en leeuwen van de groene klas dansten er op los en als slot dansten alle 
dieren samen op het lied “De Wereld is mooi!”. 
Het tweede deel van het “vrij podium” met de leerlingen van de lagere 
school kon weer verder gaan met de verschillende stukjes per klas, indivi-
dueel, duo’s, trio’s en allerlei combinaties.

Ouders, familie en sympathisanten konden ondertussen gezellig genieten 
van het spektakel bij een glaasje, een door ouders en grootouders zelf 
gemaakt prachtig dessertenbuffet en een grootse BBQ. Het werd weer een 
geslaagd feest voor de kinderen, ouders, familie, leerkrachten en de Kal-
fortse gemeenschap. Mede dankzij de vele vrijwilligers, een hardwerkend 
oudercomité en beide schoolteams! Pas om middernacht was alles weer 
opgekuist en konden alle werkers moe maar voldaan huiswaarts.

HEEL VEEL DANK
• Aan allen die aanwezig waren.
• Aan de vrijwilligers voor het vele werk, de lekkere desserten, vervoer, 

ter beschikking stellen van materialen, de extra hulp, …! 
• Aan onze sponsors voor de steun.
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• Aan het oudercomité voor de schitterende voorbereidingen en het 
harde werk waardoor alles vlot verliep.

• Aan de inwoners van Kalfort die onze scholen steeds steunen en ook 
telkens graag van de partij zijn.

• Aan de gemeente Puurs voor de logistieke hulp.
• Aan schoolbestuur en technische dienst Sjabi. 
• Aan personeel van de beide schoolteams voor hun enthousiaste inzet.

SCHOOLFEEST KALFORTSE SCHOLEN IN CIJFERS
• 460 personen ingeschreven voor  BBQ
• 860 stuks vlees en vis besteld
• 15 personen die de grote tent opstelden 
• 60 kg aardappelen gekookt door Annie en Miel en  …  Zij zorgen 

hier al jaren voor en zijn er bijna 2 dagen zoet mee.  Heel veel dank!

• 50 komkommers, 36 kg wortelen, 32 bloemkolen, 20 kroppen sla, 30 kg 
tomaten, 14 kg pasta, 50 broden door 18 ouders en juffen

• 52 sponsors
• 25 ouders en personeelsleden zorgen voor lekkere desserten
• 56 ouders en personeelsleden zetten zich in aan toog, tussentoog, des-

sertbuffet, speelstraat, podium, afruim, afwas, ijsjes, kassa ... 
• 7 springkastelen, sumo-worstelpakken, speeltent met 4 mega bakken 

Lego en Duplo, houten spelen, 11 gekke fietsen van Maniflex.
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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.

FAMILIENIEUWS

Helena Lauwers, ‘Lena’, weduwe van Frederick  
Van Den Heuvel
(° Wilrijk, 8 augustus 1938 - + Bornem, 25 mei 2017)
Een hart is stilgevallen, een warm hart dat vreugde kon geven. 
Handen liggen nu roerloos, voor eeuwig. Een stem klinkt niet 
meer. Stil is het nu geworden, maar al die mooie herinneringen 
zullen blijven. Lieve Lena, het ga je goed hierboven.

Finneke Moons, weduwe van Jozef Schokkaert
(° Kalfort, 14 november 1929 - + Kalfort, 26 april 2017) 
Ons moeke verliet het leven, gelukkig, tevreden en dankbaar.
Een sociaal geëngageerde vrouw, die met vele zieken een warme 
babbel had. Een burgemeestersvrouw dicht bij de mensen.
Een gelovige vrouw die trouw met het koor de vieringen 
opluisterde. Een sterke Kalfortse vrouw die wist waar ze voor ging
Een fiere vrouw, zo wilde ze leven, zo wilde ze het leven ook 
verlaten. Een energieke vrouw vol zorg voor haar grote gezin
en haar omgeving. Bovenal een moeke.

Jos Geysemans, echtgenoot van Yvonne Kerckhoffs
(° Rumst, 19 december 1934 - + Kalfort, 10 april 2017) 
Beetje bij beetje moesten we je verlaten. We konden uiteindelijk niet 
meer met je praten. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je 
hebt het als een moedig mens gedaan.
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KALFORTSE KALENDER

25 juni tot 25 sept.  Wandelzoektocht - Groep V
11 tot 21 juli  Chirokamp
Do. 6 juli  Culinaire fietstocht - Groep V - Dorpshuis
Do. 3 augustus KUBB-tornooi - Groep V - Dorpshuis
Wo. 16 augustus 19 - 20 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Do. 17 augustus 19 - 20 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 19 augustus 11 - 12 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Ma. 21 augustus 19 - 20 u.: Pasbeurt Maria-ommegang
Vr. 25 augustus 17 - 1 u.: Praatcafé Hard(t) voor muco 
   (met volksspelen (Dorpshuis)
Vr. 25 augustus 19.30 u.: Maria-avond
Za. 26 augustus 17 u.: Openingsmis bedevaartweek 
   met Capella di Albero (Boom)
Za. 26 augustus 17 - 1 u.: Praatcafé met cocktailbar 
   (Dorpshuis)
Za. 26 augustus 20.30 u.: Vurig Vrededaal - Historische evocatie -   
   Vuurlandschap - Optreden meester Stevarius
Zo. 27 augustus 11 u.: 30ste Maria-ommegang
   13 - 21 u. - Middeleeuwse Feesten (De Brug)
   9 - 1 u.:  Café Concordia (met pannenkoeken)
   - Harmonieorkest Concordiavrienden (Dorpshuis)
Ma. 28 augustus 10 - 1 u. - Praatcafé - VKSJ Puurs (Dorpshuis)
Di. 29 augustus 17 - 1 u. - Praatcafé - Groep-V (Dorpshuis)
   20 u. – Kalfort Local, muzikale avond met plaatse-
   lijke groepen, o.m. de Oorgans
Wo. 30 augustus 17 - 1 u. - Praatcafé - Ommegangcomité (Dorpshuis)
   20 u. - Terugkomdag ommegang met video 2017
Do. 31 augustus 13 - 18 u. - Gemeentelijke ziekendag
   18 - 1 u. - Praatcafé (Dorpshuis)
Vr. 1 september 17 - 1 u. - Praatcafé - Volley-Kalloo
   20.30 u. - 14de Dorpsquiz
Za. 2 september 10 - 1 u. - Praatcafé  (Dorpshuis)
   19 u. - Prijsuitreiking Loopronde van Kalfort
Zo. 3 september 8 - 1 u. - Praatcafé (Dorpshuis)
   8 u. - Vrededaalrit voor wielertoeristen  
   13 u. - Parknamiddag in het kader van Regiowielen
   18 u. - Opendeurdag Dansliga
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Het 103° Kalfortse Klokske verschijnt in september 2017.  
Artikels zijn welkom tot 1 september 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...




