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WOORD VOORAF

Beste lezer

Bijna drie jaar is het geleden dat we ons dorpshuis feestelijk openden. Bin-
nenkort is het weer ons jaarfeest waarop we terugblikken op het voorbije 
jaar, en waar we ons de vraag zullen stellen: “Zijn we goed bezig?”. 
Met velen zijn we actief. Contacten met huurders, reservaties vastleggen, 
sponsors zoeken, overleggen, vergaderen, facturen maken, bestellingen 
plaats, betalingen verrichten, klusjes uitvoeren, evenementen organise-
ren, de kwaliteit bewaken, promotie maken enz. enz. Het beheer van het 
dorpshuis vergt veel meer dan men zou kunnen vermoeden. 

Perfect zal alles niet zijn. Heb je suggesties bij de uitbating, de inrichting, 
de prijzen, het verzamelen van het kapitaal, het organiseren van goede ac-
tiviteiten, dan horen we het graag. Laat ons weten wat je ervan denkt, en 
we gaan met je suggesties aan de slag! Of nog beter... je hebt zin om je te 
engageren voor ons dorpshuis? Want we hebben vele mensen nodig met 
heel verschillende talenten en engagementen, van klein tot groot. Geef je 
naam op en schrijf mee aan de geschiedenis van dit ambitieuze project.

Voor iedereen staat onze deur wagenwijd open! We verwelkomen je zeer 
graag!

De redactie.

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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Maria Moeder van Jezus. Hedendaags? In de bijbel? In uw eigen leven

Oktober is ook Mariamaand en in deze maand start een reeks van drie 
geloofsavonden rond Maria. Wie is ze voor mij, wat zegt de bijbel over 
haar, wat betekent ze in mijn dagelijks leven? Deze avonden gaan door in 
onze Kalfortse kerk, en starten om 19.45 u. en sluiten af rond 22.00 u.
Dinsdag 10 oktober 2017: De beleving rond Maria. Vanuit het moeder-zijn, 
ouder-zijn. Is het enkel volksdevotie….?
Maandag 23 oktober 2017: Maria in de bijbel
Donderdag 9 november 2017: Welke betekenis heeft Maria voor mij? 
(Vertrouwen, toeverlaat, herkenbaar, zoeken wat je nodig hebt,…. )
Woensdag 29 november 2017: Terugkomavond (start om 19.00 u.)
Inschrijven en betalen doe je op de eerste avond (20 euro voor drie 
avonden). Meer info bij het Kalfortse parochieteam en in de kerk 

NIEUWS VAN DE PAROCHIE

Wisseling van de wacht bij de chiro.  De volwassen begeleiding vernieuwt. Joop 
Wauters neemt de fakkel over van François Leroy, Véronique Suijs van Paul Van 
Assche.  We wensen hen veel succes! Op de foto oud-VB Paul Van Assche met de 
meisjesleiding.
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Maurice Huygens was een Kalfortenaar de uitweek naar Engeland. 
Tijdens de oorlog keerde hij terug naar België om zich vrijwillig naar 
het front te begeven. Eens België bevrijd stak hij opnieuw de Noordzee 
over naar Engeland. We kunnen Maurice dus betitelen als een ware Bel-
gische patriot in Engeland!

Maurice Huygens werd geboren in Puurs op 9 juli 1887 als oudste zoon 
van hoofdonderwijzer August Huygens uit Wolvertem en Louisa Van As-
sche van de Schaliënhoeve. Maurice had nog vijf zussen Jeanne, Josephine, 
Klara, Maria en Martha en drie broers Jules, Louis en Raymond.

Na zijn humaniorastudies werkte hij enige tijd voor de firma Minerva  
Motors in Antwerpen, waarna hij overschakelde naar een havenbedrijf.  
In 1910 trok hij naar Engeland waar hij in Londen een betrekking vond bij 
de Westminster Bank. 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 keerde hij terug naar 
België en gaf zich op als vrijwilliger bij het Belgische leger. Eerst diende 
hij bij de cavalerie, maar hij werd snel overgeplaatst naar de artillerie. Hij 
werd afgevaardigd als tolk bij het Engelse leger tot aan het einde van de 
oorlog. 

Daarna vertrok hij terug naar Engeland en begon er te werken bij de 
bank Italo-Belge in Londen (Old Broadstreet). Hij werd er mededirecteur 
en werkte er tot 1953. Ondertussen was hij getrouwd met een Engelse, 
waarmee hij vier kinderen had. Na zijn pensionering werd hij in 1954 
door de Belgische staat vereerd met de medaille van ridder in de Orde van 
Leopold II. Hij overleed op 23 februari 1962 in Weybridge.

UIT DE OUDE DOOS
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Boven links: Maurice Huygens als soldaat. Boven rechts: Maurice Huygens in Engeland. Onderaan: 
Ter gelegenheid van de Belgische nationale feestdag 1954 reikt ambassadeur Markies A. Du Parc in 
zijn residentie op Eaton Square te London, eretekens uit aan kolonel Heywood (links), Cecil Samuel en 
Maurice Huygens (rechts).
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HUAERTKLOKJE SCHITTERT OPNIEUW

Wie onze kerk bezoekt zal wellicht eerst en vooral het ontbreken van 
een toren opmerken. De nieuwe kerk bezit immers enkel een open 
stalen frame op het dak, met daarin drie klokken uit 1890, 1946 en 1979. 
Kalfort ‘verbergt’ echter ook nog een klokje uit 1785. Het is bijna een 
halve meter hoog en weegt ongeveer 70 kg. Het werd gegoten door de 
Antwerpse klokkengieter Johannes Jacobus Huaert. 

Reeds in de 14de eeuw moet er een kapel in Kalfort gestaan hebben tus-
sen de Molenbeek en het dorp. Tijdens oorlogen op het einde van de 16de 
eeuw werd dat gebouwtje in brand gestoken. Pas in 1641 werd een nieuwe 
kapel gebouwd. Het had een torentje en moet op een bepaald moment 
een klok gehad hebben. Tijdens de Franse overheersing van 1794 tot 1815 
werd het gebouw gesloten en de inboedel verkocht. Het toen nog bijna 
nieuwe Huaertklokje zou in de grond verstopt zijn en overleefde zo een 
omsmelting ten behoeve van de metaalindustrie. 

Wanneer in de jaren 1854-1856 een grotere kerk werd gebouwd, bezat 
Kalfort nog steeds enkel dit ene klokje. Men was er niet tevreden over, 
aangezien het amper hoorbaar was. Op 7 november 1855 stortte de nieuwe 
toren van deze kerk tijdens het bouwproces naar beneden. Het klinkt 
aannemelijk dat het Huaertklokje toen reeds in de toren aangebracht was 
en een flinke val heeft gemaakt. We zien nu in ieder geval nog duidelijk 
schaafsporen en natuurlijk de barst van 30 cm die de klok bijna in twee 
heeft doen scheuren. Er zijn voorlopig echter nog geen schriftelijke bron-
nen gekend over hoe of wanneer deze beschadigingen precies hebben 
plaatsgevonden. 

Het zou tot 1890 duren vooraleer twee nieuwe klokken aangekocht wer-
den. Eén van deze zou de klokkenvordering tijdens de Tweede Wereldoor-
log niet overleven. Het kapotte Huaertklokje ontliep wel - nogmaals dus 
- het oorlogsgeweld en kreeg een plaatsje in de achtertuin van de pastorie. 
Later werd het ter gelegenheid van een kermistentoonstelling in een hoek 
van de weekkapel in de nieuwe huidige kerk geplaatst.

Gezien het historische belang van het eerder zeldzame Huaertklokje en 
het feit dat meer beveiliging en visibiliteit voor dit erfgoed aangewezen
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is, werd voorgesteld een nieuwe ophanging voor de klok te bouwen. 
Samen met Aanbeeld VZW uit Puurs is de afgelopen maanden aan een 
gepaste eiken klokkenstoel gewerkt, waarin het klokje nu veilig hangt. 
De klokkenstoel is gevormd uit twee grote monogrammen met de letters 
“A” en “M” van Ave Maria, zoals we ze ook van de vlag van Kalfort ken-
nen. De ophanging met krukas is bovendien volledig functioneel. Helaas 
zal het klokje door de barst niet meer kunnen klinken. Een restauratie is 
door de modernste technieken nog steeds mogelijk, maar de kosten 
hiervan kunnen erg hoog oplopen. 

In 1978 werd zelfs even geopperd het klokje te verkopen. De geschatte 
kostprijs was toen 40 à 50 frank, wat de prijs voor oud metaal was. 
Gelukkig werd hier niet op ingegaan en is dit historisch stuk tot op 
vandaag bewaard gebleven voor de Kalfortse gemeenschap. 

Op 22 april 2017 werd de stoel gewijd en krijgt het geheel nu een welver-
diende en prominente plaats binnenin de kerk. 
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De wens om een eigen streekproduct op de markt te brengen leefde al 
lang bij enkele Kalfortenaren. Nu was de tijd rijp.  Kalfort vierde dit 
jaar immers immers 30 jaar Ommegang en 85 jaar bakkerij Schampaert. 
En het werden... nougats.

Het is niet verwonderlijk dat Wim (bakkerij Schampaert) en Kris Scham-
paert (de Zoete Passie), twee kleinzonen van stichter Isidoor,  en Wim 
Servaes (Maniflex), kleinzoon van diens zus Sin, de handen in mekaar 
sloegen en een overleg startten met de nodige partijen uit het vakgebied. 
Al snel was men het over een aantal zaken eens. Het verhaal achter het 
product  moest kloppen.  Een hele groep mensen of verenigingen diende 
zich te herkennen in de ontstaansgeschiedenis. Het product mocht ook 
niet gebonden zijn aan tijd  of concurrentie vormen voor bestaande initia-
tieven. Bovendien: het moest een sterk en goed product zijn.

En zo geschiedde dus: het D’orreke, een nougatje met basisingrediënten 
van de welbekende appelkoeken vond zijn ingang in de gemeenschap en 
het werd gesmaakt. Tot vandaag werden er 12497 D’orrekes verorberd. De 
nougatjes zijn nog steeds te koop bij Bakkerij Schampaert aan 5 euro per 
zakje. Verenigingen, bedrijven en/of andere organisaties die tijdens hun 
evenement deze lekkernijen willen serveren, kunnen steeds bij hen terecht. 
Uiteraard zijn ook alle suggesties welkom!

KALFORT SMAAKT D’ORREKES

Isidoor Schampaert en 
Rosalie Cools, 30 maart 
1932. Isidoor of Dor-
reke neemt hiernaast het 
woord.
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85 jaar geleden in 1932 startte ik bakkerij Schampaert. Na een opleiding als 
bakkersgast bij mijn nonkel in Hoboken, vestigde ik me samen met mijn vrouw 
Rosalie in Kalfort. In het begin was er enkel een kleine werkruimte en werd het 
brood verkocht vanachter een raam waar de gordijnen waren opzijgeschoven. In 
de periode na de opstart creëerde ik een appelkoek met als hoofdingrediënt appel en 
kaneel. Later zou deze lekkernij bekendheid verwerven als de warme appelkoeken 
van Dorreke. De bakkerij fungeerde in deze periode ook als plaats waar vele verga-
deringen in de buurt van de oven plaatsvonden. De fanfare, voorbereidingen van  
de gemeenteraad, … onze André die samen met enkele vrienden plannen smeden 
om “iets” voor de jeugd op te richten…. 

Vandaag ben ik fier dat zoveel jaren later Kalfort nog steeds een levende gemeen-
schap is waar kermis en ommegang een jaarlijks hoogtepunt zijn. 

De technieken zijn ondertussen veranderd  Maar de appelkoeken zijn nog steeds 
het ontbijt waar Kalfortse gezinnen rond verzamelen. De bakkerij fungeert al lang 
niet meer als vergaderruimte. Deze functie werd ondertussen overgenomen door 
de horecazaken ’t Fixke, Cafe Coolhem, Restaurant Coolhem, Brasserie Vrededaal 
en ons dorpshuis.

Naar aanleiding van 30 jaar ommegang ben ik fier dat mijn twee kleinzonen Wim 
en Kris, respectievelijk zonen van bakkers Leo en Paul, de traditie verder zetten en 
samen met Wim, de kleinzoon van mijn zus Sin, een echt Kalforts product on-
twikkelden:  het Dorreke. 
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30 JAAR OMMEGANG

Er was beloofd dat de 30ste editie van de Maria-ommegang bijzonder 
zou zijn. En we hebben woord gehouden! Er was niets aan het toeval 
overgelaten. Het prachtige weer zorgde er daarnaast voor dat alles op 
een optimale manier kon doorgaan! Een overzicht...

Al vanaf vrijdag 25 augustus zat de sfeer erin. Na een mooie Maria-avond 
verzamelden de deelnemers van de historische evocatie in de tuin van 
ons dorpshuis voor de generale repetitie. Het was duidelijk dat iedereen 
er zin in had. En al was er natuurlijk nog het een en ander dat niet vlot 
verliep, toch waren de ingrediënten aanwezig om er bij de uitvoering een 
succes van te maken. Dit bleek inderdaad het geval. Op zaterdag bij het 
vallen van de avond werden door de Vuurmeesters van Melle de eerste 
vuren ontstoken. Ons harmonieorkest de Concordiavrienden zette zich 
klaar om het geheel muzikaal op te luisteren. En van zodra Jan Van Gool 
de vele aanwezigen had verwelkomd, volgden de taferelen elkaar snel op. 
1100 was het beginpunt van een reis door de tijd. Bij elk tafereel schoven 
we honderd jaar verder om na meer dan een uur terug in het heden te be-
landen. Ondertussen waren de toeschouwers getuige van het prille begin 
van Kalfort en van de kruistocht van Siger van Calfort. Ze zagen hoe de 
verering naar de relikwie van de tranen van Christus ontstond. De Cister-
ciënzers van Coolhem maakten al zingend hun opwachting. De Geuzen 
verwoestten het Kalfortse heiligdom. Ze staken ook letterlijk de kapel in 
brand. Priester Joannes Rabode spiegelde de Kalfortenaren de ware gods-
dienst voor en bezwoer hen af te zien van drank en slechte vrouwen. Na-
dat enkele mirakelverhalen uit de 18de eeuw naar voor werden gebracht, 
werd de tuin van Vrededaal onder de tonen van de Marseillaise over-
spoeld door de Franse soldaten, die komaf maakten met de opstandige 
boeren. Tot slot zongen Iwein met zijn kermisklanten de kermis op gang. 
Al de taferelen werden mooi ondersteund door onze harmonie en door de 
vuureffecten van de Vuurmeesters. Een stevig applaus rondde de evocatie 
af, waarna de Franse soldaten Kalfortdorp inpalmden en het vuurwerk op 
de chiroterreinen letterlijk op gang schoten. Meester Stevarius entertainde 
nadien de honderden aanwezigen met zijn vuuranimatie. We mogen stel-
len dat de historische evocatie een groot succes was en al doet nadenken 
over hoe we dit volgend jaar gaan aanpakken.  Het ommegangcomité en 
Dorpshuis Vrededaal konden rekenen op honderd enthousiaste uitvoer-
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ders, de vele muzikanten van de harmonie, vele helpende handen, de 
Vuurmeesters van Melle, de technische ondersteuning van D&L Events én 
honderden aanwezigen. Zonder deze enige mix van zovele mensen, elk 
met hun eigen talenten, zou deze avond onmogelijk zijn geweest. We zul-
len deze avond niet gauw vergeten!

De historische evocatie in beeld. Van boven naar onder en van links naar rechts: de zusters van 
Kalfort zien de geuzen hun kapel verwoesten; onze Concordiavrienden met op de voorgrond de stem-
mige lotusbloemen van de Vuurmeesters; Steven De Kerf in volle actie als priester Joannes Rabode; 
de kruisridders van Sigers van Kalfort staan klaar om ten strijde te trekken.
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Na een korte nacht maakten honderden deelnemers zich klaar voor de 
30ste editie van de Maria-ommegang. Onder een stralend zonnetje werd 
andermaal een topeditie neergezet, al schortte er wel iets aan het tempo 
van de optocht. Er was veel volk in én naast de ommegang. En er was veel 
enthousiasme. Dat verklaart nog steeds het succes van het evenement. 
De deelnemers zijn er graag bij en geven het beste van zichzelf. Of ze 
vinden dat de ommegang onlosmakelijk bij Kalfort Kermis hoort en dus 
een morele verplichting is. De toeschouwers blijven komen omdat het elk 
jaar de moeite waard is en omdat de ommegang bulkt van de authenti-
citeit.  Er waren weer enkele opvallende nieuwigheden: de deelname van 
El Circo Fiasco, het mannenkoor van Oudenaarde, de steltenlopers van 
Merchtem... Ze versterkten de rest van een optocht, die wordt gevuld met 
heel veel lokaal talent! 
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De ommegang was pas terug binnen en we repten ons naar het derde 
evenement van de jubileumeditie. Op domein De Brug startten de mid-
deleeuwse feesten, die in het teken stonden van 725 jaar Puurs en 30 jaar 
ommegang. De honderden toeschouwers konden genieten van een mid-
deleeuws dorp, oefengevechten, poppenspel en een heus riddertornooi. 
De kinderen vochten in de kiddy batttle met echte ridders, genoten van de 
kinderboerderij, oefenden met stelten, en werden “aan de kaak gesteld” 
op het schavot. Het domein van seniorie De Brug, dat alweer bereidwillig 
ter beschikking werd gesteld, slikte zeer veel volk. Het was een prachtig 
evenement, dat door iedereen werd gesmaakt!
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Het feestweekend kon maar worden georganiseerd dankzij de medewer-
king van honderden enthousiaste deelnemers, tientallen vrijwilligers en 
vele sponsors. Zonder de steun van het Gemeentebestuur en CC De Kol-
lebloem was de organisatie ook niet mogelijk geweest. We zijn zeer dank-
baar dat we dit hebben kunnen realiseren. Is er dan toch iets speciaal aan 
dit kleine dorp, dat het elk jaar zovele mensen op de been kan brengen en 
het zo’n mooie evenementen kan neerzetten? 

2018 brengt alweer een nieuwe editie van de Kalfortse Maria-ommegang, 
de 31ste al. Er werd door het comité al geëvalueerd. Nu wordt er even 
adem gehaald en onmiddellijk na nieuwjaar starten de voorbereidingen 
voor wat in elk geval een “gewone” editie zal worden, maar deze hoeft 
zeker niet minder speciaal te zijn! Wacht maar af! Ondertussen blijven we 
op zoek naar vrijwilligers die er mee hun schouders willen onder zetten: 
groepsverantwoordelijken, techneuten, mensen met handen aan hun lijf, 
bloemschik(st)ers. kostumiers enz. enz. Aarzel niet om je op te geven bij 
één van de leden van het comité.

Duizendmaal dank aan iedereen!

De 30ste editie van de ommegang 
werd vastgelegd op film. Wil je nage-
nieten van de drie evenementen of  
jezelf terugvinden, schaf je dan de 
DVD in. Hij kan worden besteld door 
overschrijving van € 15.00 op reke-
ningnummer BE12 7332 3226 3092 van 
Ommegangcomité Kalfort met ver-
melding “DVD”.
De foto’s van deze editie vind je 
op  https://get.google.com/albumar-
chive/107471782627925035902
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EEN WARME ZOMER IN HET DORPSHUIS

In de zomer van 2017 werden enkele leuke activiteiten in het dorpshuis. 
georganiseerd. En die brachten heel wat volk op de been. We kunnen 
zeker van een succes spreken. Plezier maken, met mensen samenkomen, 
van elkaars gezel-schap en de vriendschap genieten... en dat allemaal 
ten voordele van het dorpshuis. Kan je een betere win win bedenken?

Van 25 juni tot 25 september kon je deelnemen aan de 3de wandelzoek-
tocht van Groep-V. Deze bracht de deelnemers naar Ruisbroek. Het was 
alweer een schot in de roos met meer dan 284 deelnemers. De helft van 
de deelnemers kwam uit Groot-Puurs, met een hele mooie opkomst uit 
Ruisbroek. Voor de rest waren alle provincies vertegenwoordigd en waren 
er zoektochters uit Ieper, Brugge, Aalst, Herk-de-Stad, Zellik enz. De ene 
bracht het er al beter vanaf dan de andere, want Erik had weer gezorgd 
voor een aantal stevige doordenkers en breinbrekers. 

Op 6 juli was er een culinaire fietstocht. Meer dan 70 deelnemers reden 
naar Bornem, waar ze een apero en voorgerecht van “Wijn uit Italië” nut-
tigden bij Graffiti. Nadien reden de deelnemers naar Branst en van daar 
naar Sint-Amands, waar ze bij Tim Teck een hoofdgerecht voorgeschoteld
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kregen. Door de velden in Oppuurs ging het dan terug naar dorpshuis 
Vrededaal waar Groep-V-kernlid Mieke had gezorgd voor heerlijke des-
serten. Een zeer “gesmaakt” evenement. Op 4 augustus was er het Kubb-
tornooi met negen ploegen en heel wat toeschouwers. Het tornooi zorgde 
voor de nodige sfeer in de Vrededaaltuin. 

En dan moest Kalfort Kermis nog beginnen. En wat voor één! Het 
dorpshuis zat vol leven. Op vrijdag met de generale repetitie van de 
historische evocatie en Hard(t) voor Muco, op zaterdag met Vurig Vre-
dedaal en de historische evocatie, op zondag met de Maria-ommegang en 
de Concordiavrienden, op maandag met de braderij en KSA Roodkapjes, 
op dinsdag met de 1ste editie van Kalfort-Local en Groep-V, op woensdag 
met de terugkomdag van de ommegang, op donderdag met de gemeen-
telijke ziekendag, op vrijdag met de kwis van Volley Kalfort, op zaterdag 
met de prijsuitreiking van de Ronde van Kalfort en op zondag met Regio-
wielen en de Opendeurdagen van de Dansliga.  We mochten dus dui-
zenden bezoekers verwelkomen! En we zijn daar heel blij mee!

Het najaar belooft in elk geval nog boeiend te worden met de Ladies Sun-
day, een organisatie waar door een enthousiaste werkgroep van Groep-V 
al zeer veel tijd en moeite is in gestoken, de Vrededaalbrunch, de Novem-
berlezing over de opwarming van de aarde, een Cosy Decemberavond en 
het eindejaarsfeest. We hopen op al deze activiteiten een heleboel mensen 
te mogen verwelkomen. De deuren van ons gastvrije dorpshuis staan 
wagenwijd open! Meer weten? Mail naar evenementen@kalfort.be.
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FAMILIENIEUWS

Jozef (Jos) Van Geel
(° Tremelo, 17 december 1952 - + Dubrovnik, 8 september 
2017) 
Altijd konden we op je rekenen; altijd stond je voor iedereen klaar. 
We mochten heel veel van je leren; 
ook hoe we in het leven moesten staan.
Zo plots ben je heengegaan; jouw gemis valt ons heel zwaar.
Altijd zullen we van je houden; 
altijd blijf je in ieder van ons bestaan.

Stephan VanSegbroeck
(° Willebroek, 3 augustus 1968 - + Kalfort, 7 augustus 2017) 

Lucie Debondt, weduwe van Pieter De Schepper
(° Puurs, 23 januari 1928 - + Kalfort, 23 juli 2017) 
Mag ik? vroeg de wind... 
een fluisterend “ja” was het antwoord 
en zachtjes, o zo zachtjes werd het laatste blad opgetild,
gewiegd en in sprankelende pracht langzaam, o zo langzaam
teder op het mos gelegd.

Robert De Brouwer, weduwnaar van Julienne Seghers
(° Puurs, 31 januari 1921 - + Puurs, 27 juni 2017) 

Maria Van Verre, weduwe van Rik Raes
 (° Puurs, 2 april 1929 - + Willebroek, 2 juli 2017) 
Rust nu maar moeder, jouw strijd is gestreden. 
Nu ben je in de tuin van Eden, samen met vader die jou is 
voorgegaan, verlost van alle leed, ziekte en pijn, van al wat jouw 
leven bezwaarde. Wees gelukkig moeder... ginds voor altijd.
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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.

Stef Lauwers, zoon van Nancy en Geert, broer van Jef en 
Lien
 (° Bornem, 3 juli 1997 - + Edegem, 17 juni 2017) 
Moeke en vake, ik zie jullie graag.
Al had ik soms een speciale manier om het te tonen,
maar ik weet dat jullie me begrijpen.
Zus, we botsten soms omdat we wat lijken op elkaar,
omdat we niet wilden wijken voor elkaar.
Maar je zal altijd mijn lieve kleine zusje zijn.
Broertje, nu zal jij mijn taak van grote broer moeten overnemen. 
Geen eenvoudige opgave, maar ik weet dat jij dat goed gaat doen.
Pluimeke, ik zien a beire geire voor altijd en 7 dagen. 
We hadden zoveel plannen, zo’n mooie dromen. 
Je zal ze nu zonder je beereke moeten realiseren. Leef een mooi en 
gelukkig leven met mij in je hart, dan zal ik daarin delen.
Dankjewel, lieve mensen, super dat jullie er allemaal zijn. 
Als jullie je ogen sluiten, kom ik iedereen persoonlijk een knuffel 
geven.
Stef.
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KALFORTSE KALENDER

Zo. 8 oktober   10 u. - Prijsuitreiking Vrededaalzoektocht - 
    Groep-V
Za. 14 - zo. 15 oktober  Mosselfeest Concordiavrienden
Zo. 22 oktober   14 u.-18 u. - Ladies Sunday - Groep-V
Za. 11 november  10.30 u.-14 u. - Vrededaalbrunch
Wo. 22 november  20 u. - Lezing “Klimaatbeleid na 2020: mag 
    het ietsje meer zijn” (J. Eyckmans) - Groep-V
Vr. 1 december  20 u. - Cosy December - Groep-V
Za. 9 - zo. 10 december Fair trade beurs - Wereldwinkel
Zo. 31 december  Eindejaarsdiner - Nieuwjaarsfuif
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Het 104° Kalfortse Klokske verschijnt in december 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...




