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WOORD VOORAF
Beste lezer
Op 10 november werd het jaarfeest van het dorpshuis georganiseerd.
Meer dan 170 vrijwilligers, financierders en sponsors waren aanwezig op
deze gezellige avond. Er werd ook een overzicht gegeven van de stand
van zaken. En die blijft positief. Het dorpshuis draait financieel rond, de
verhuringen lopen zeer goed en de activiteiten die door Groep V en de
werkgroep evenementen worden georganiseerd brengen veel volk op de
been en zorgen voor gemeenschapsvorming.
Er zijn natuurlijk ook schaduwzijden. We slagen er nog onvoldoende in
om een reserve aan te leggen om het geleende kapitaal terug te betalen.
Daarnaast merken we ook dat ons dorpshuis er helaas nog te weinig in
slaagt om heel Kalfort te mobiliseren. De eerste groei van vrijwilligers,
medewerkers en sympathisanten is wat gestokt.
We moeten dus zoeken naar oplossingen. Op financieel vlak moet er worden gewerkt aan de inkomsten- en uitgavenzijde. Nog meer verhuringen,
nog meer activiteiten, nog meer sponsoring. En minder kosten: besparen
op energie is een mogelijkheid. Hiervoor wordt er nagedacht over het
plaatsen van zonnepanelen. Wat ons Kalfortse bereik betreft kunnen we
alleen maar verder werken. Zoeken naar mensen die zich willen engageren, mensen die mee gemeenschap willen vormen, nog betere activiteiten
organiseren...
Je begrijpt: het blijft een hele opdracht om in 2018 nog beter te doen dan in
2017. Een nieuwjaarswens is dus dat nog meer mensen een steentje bijdragen, elk volgens mogelijkheden en interesses: als vrijwilliger, als deelnemer, als sponsor.
Met die boodschap wens ik alle lezers gezellige kerstdagen en een schitterend 2018!
De redactie.
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STEUN HET BERREFONDS
Het Berrefonds, gekend van de herinneringsdozen na het verlies van
een baby, heeft maandenlang hard gewerkt aan een nieuw project: ‘de
koesterkoffer’. De koesterkoffer moet ouders en andere betrokkenen de
kans geven om laatste herinneringen aan een overleden kind tussen nul en
twaalf jaar vast te leggen. Op die manier probeert het Berrefonds mensen
die een rouwproces doormaken beter te ondersteunen.
Aan dit projecten werkten drie mama’s mee, waaronder Kim De Leeuw
uit Kalfort. Als kers op de taart is het woord ‘Koesterkoffer’ door Van Dale
genomineerd als mogelijk ‘Woord van het jaar 2017’. Wanneer je dit tijdschriftje in handen krijgt, weten we of het woord het ook heeft gehaald.
Maar in elk geval kan je het Berrefonds ook op andere manieren steunen.
Alle info vind je op de website https://www.berrefonds.be/
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UIT DE OUDE DOOS
Ook Carolus Ludovicus (Charel) Van Bogaert was één van de Kalfortse
oud-strijders, maar hij was zo veel meer.
Carolus werd geboren in Rupelmonde op 13 juni 1886. Hij huwde met
Emma Vergauwen (1893-1976). Tijdens de oorlog bevond hij zich met zijn
regiment aan het IJzerfront. Zijn ouders Alois en Stefke vingen toen de
familie van Heintje Van Hoeck (1864-1954) in hun huis op de Amer op.
Heintje was dakloos geworden omdat zijn huis op de Aspot was platgebrand door het Belgisch leger om het zicht van de forten niet te belemmeren. Dat Charel aan het front zat, zorgde ervoor dat er toch minstens één
bed vrij was. Dat families in noodtoestand elkaar hielpen, was toen vanzelfsprekend. En de gebeurtenis kreeg jaren later nog een staartje. Kleinzoon Rik Daems van Heintje Van Hoeck zou trouwen met Clementine
Van Bogaert, kleindochter van Alois Van Bogaert. De families bleven dus
duidelijk ook na de dramatische gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog
contact houden.
Na de oorlog ontving Charel meerdere onderscheidingen. Het lijstje is
lang: drager van de Vuurkaart, acht frontstrepen, Oorlogs- en IJzerkruis
met Palm, Militaire Medalie 2e klas, Herinneringsmedalie van de Regering
van Z.M. Koning Leopold II, Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden en
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden.
Charel werd lid van de Vlaamse Oud-Strijders. Hij was ook een zeer actief
lid van de Harmonie Concordia en stond bekend als een trouwe
“pompier”. Hij werd als muzikant vereremerkt.
Charel woonde samen met zijn gezin in Kalfortdorp. Net als zijn vader
was hij klompenmaker van beroep. Samen met Emma had hij zes kinderen, waarvan het oudste geen jaar oud werd. Achtereenvolgens werden
geboren: Felix (1920), Felix (1921), Aloys (1923), Evariste (1927), Philippus
(Filip) (1933) en Clementina (1934).
Na een rijkgevuld leven overleed hij in Kalfort op 25 april 1961.
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Boven links: Charel Van Bogaert), lid van de harmonie Concordia, met zijn instrument. Boven rechts:
Charel Van Bogaert als soldaat. Onderaan: Groepsfoto Harmonie Concordia t.g.v. Mei-avond 1953.
Boven v.l.n.r. Eugeen Meersmans, Evarist Van Bogaert, Albert Aerts, Albert Pepermans, Jan Thys,
Jef Borms, Frans De Smedt, Jef Teck, Albert De Cré, Louis Aerts; tweede rij v.l.n.r. Jef Van Hoeck, Jos
Pepermans, Philemon De Pauw, Charel Van Bogaert, Emiel Meersmans; onderste rij v.l.n.r. Mon Van De
Vondel, Frans De Laet, Jef Peeters, Ludovic Van Calster..
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2018: 50 JAAR CONCORDIAVRIENDEN
We kondigden het in een vorig nummer van dit boekje al aan: in 2018
bestaat het Harmonieorkest Concordiavrienden 50 jaar, en die verjaardag willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan ... Dat lijkt alvast
te lukken, want de kaartenverkoop voor het openingsconcert van ons
feestjaar ’50 jaar Concordiavrienden’ liep zo vlot dat we al een extra
voorstelling moesten inlassen.
Op vrijdag 5 januari (extra concert) en zaterdag 6 januari 2018 spelen wij
samen met gemengd koor iLLucia uit Puurs en met ons eigen instaporkest
het openingsconcert van ons feestjaar. Het is de eerste keer dat wij samenwerken met iLLucia. Een paar weken geleden hielden wij een eerste gemeenschappelijke repetitie met het koor, en die verliep bijzonder vlot een
aangenaam. Wij waren zelf alvast onder de indruk en weten nu helemaal
zeker: orkest en koor samen, dat gaat magie geven!
Ook ons eigen instaporkestje krijgt tijdens het concert een plaats in de
spotlights. In dit orkestje spelen de leerling-muzikanten van onze vereniging. Zij zijn de toekomst van ons harmonieorkest. Het was voor ons dan
ook niet meer dan logisch om hen bij dit verjaardagsconcert te betrekken.
Voor de leerlingen is het alvast een spannende gebeurtenis. Zij traden al
eens op voor hun ouders en familieleden, maar stonden nog nooit op een
echt podium. Daar komt binnenkort verandering in, en daar kijken ze
maar wat naar uit!
Wat vieren we nu eigenlijk? Wel, op 23 april 1968 – sommigen onder u
herinneren het zich misschien nog – fuseerden Harmonie Concordia en
Fanfare De Verenigde Vrienden tot de Koninklijke Harmonie Concordiavrienden. De nieuwe vereniging stapte voor het eerst door de straten
van Kalfort op 30 april van datzelfde jaar. Toen, 50 jaar geleden, zijn de
fundamenten gelegd van de bloeiende vereniging die ons harmonieorkest
vandaag nog is. Met meer dan 70 muzikanten en meer dan 30 leerlingmuzikanten lijkt de toekomst bovendien nog voor lang verzekerd. Als dat
geen goede reden is om te vieren ...
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Eerste groepsfoto van de Harmonie Concordiavrienden in 1968 voor de kerk.

Het openingsconcert is dan ook nog maar de eerste van een hele reeks
feestactiviteiten. Het hoogtepunt van het jaar wordt het feestweekend in
mei. Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei 2018 bouwen de Concordiavrienden een festivalletje in en rond dorpshuis Vrededaal, hun
thuisbasis. Met drank- en eetkraampjes, en verschillende optredens wil
het orkest de zomer vroeg inzetten. Ter gelegenheid van het feestjaar brengen de Concordiavrienden ook een eigen biertje en een jubileumboek op
de markt.
Het openingsconcert van het feestjaar ’50 jaar Concordiavrienden’ vindt
plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2018, telkens om 20 uur in de
theaterzaal van CC de Kollebloem. Kaarten bestellen en plaatsen reserveren kan via www.concordiavrienden.be.
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JUBILEUMBOEK 50 JAAR CONCORDIAVRIENDEN
In 1968 fuseerden de twee Kalfortse muziekverenigingen Fanfare De
Verenigde Vrienden en Harmonie Concordia. De Koninklijke Harmonie
Concordiavrienden was geboren. Een muziekvereniging die klank en
kleur aan het dorp heeft gegeven, zeker wanneer men bedenkt hoeveel
Kalfortenaren en mensen van buiten ons dorp muzikant of lid zijn geweest bij de Concordiavrienden.
Vandaag, 50 jaar later, is de vereniging nog springlevend en vieren we
met trots ons gouden jubileum. In dit boek blikken we terug op de geschiedenis van dit rijke muziekleven in Kalfort.
Het boek is gedrukt op vierkantformaat 290 op 290 mm in kleur en rijk
geïllustreerd met foto’s. De boekvoorstelling vindt plaats op vrijdag 18
mei 2018 in dorpshuis Vrededaal te Puurs.
Het boek kost € 40 en kan afgehaald worden bij Eddy Daems,
L. Van Kerckhovenstraat 60 te Puurs. Intekenen voor het boek kan door
volgende gegevens (je naam, adres, gsm- of telefoonnummer en het aantal
gewenste exemplaren) door te geven Eddy Daems, L. Van Kerckhovenstraat 60 te Puurs of te mailen naar info@concordiavrienden.be.
Uw inschrijving wordt definitief na het overmaken van € 40 per exemplaar
op BE21 7332 3232 2003 van Harmonie Concordiavrienden met vermelding van ‘jubileumboek’.
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D’ORREKE TE GAST IN PUURS
Enkele maanden werd de geboorte van het D’orreke in Kalfort onthaald
met veel tromgeroffel. Hier bleef het echter niet bij want vanuit het
bedrijfsleven groeide de vraag om deze lekkernij op maat te maken.
Ook diverse organisaties sloten zich aan bij dit idee. Zo kregen onlangs
725 genodigen als welkomstgeschenk tijdens het seniorenfeest een geschenkje dat een variatie van dit snoepje inhield. Tevens wordt er naar
de feestdagen gelonkt. Tijdens de winterbar zal het D’orreke in een
Puurs jasje worden geserveerd bij warme dranken.
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KALLOO KIJKT VOOR- EN ACHTERUIT
De Kalfortse Loopclub (afgekort als Kalloo) organiseerde de afgelopen
weken een start-to-run voor beginnende lopers. Het was de bedoeling
om vertrekkend van niks na 10 weken tijd 5 km te kunnen lopen. Er werd
gestart met dit programma begin september. De doorzetters slaagden er
op zondag 19 november in om een rondje van Kalfort naar het Fort van
Liezele en terug (samen zo’n 5 km) met succes uit te lopen. Na afloop
werden ze beloond met koffiekoeken en chocomelk (de beste recuperatiedrank die er is).
Deze start-to-runners sluiten nu aan bij andere Kalloo-loopgroepjes die
er zijn. Op woensdag zijn er twee groepjes: één dat 10 a 15 km loopt, en
een groepje dat 5 a 10 km loopt. Op donderdag wordt er door een groep
ongeveer 10 km gelopen. En op zondag kunnen lopers van alle groepjes
samen een afstand lopen. Er wordt steeds rekening gehouden met ieders
tempo.
Kalloo kijkt intussen ook al vooruit. Net als vorig jaar organiseert Kalloo
samen met de organisatoren van de Fortloop een Nieuwjaarsloop in ’t
donker. Deze looptocht gaat dit jaar door op woensdag 3 januari, en richt
zich op iedereen die al direct zijn goede voornemens in de praktijk wil
brengen. Er zijn twee mogelijke afstanden om te lopen: 5 km en 8 km. En
achteraf kan nagekaart worden in de 725 Winterbar op de Hondsmarkt.
Diezelfde dag baat Volley Kalfort, een organisatie waar Kalloo nauwe
banden mee heeft, trouwens de ijspiste uit in diezelfde Winterbar (van
10 u. tot 22 u.). Dat belooft dus een erg Kalfortse avond te worden.
Wie meer info wil over onze loopclub, kan contact opnemen via
kalfortseloopclub@gmail.com of via onze Facebookpagina.
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EINDEJAARSFEEST KVLV
Op 2 december om 18 u. loopt Vrededaal vol met uitgedoste dames om
het eindejaarsfeest van KVLV te vieren, de 29ste en voorlaatste activiteit
van het werkjaar. Gewoon een jaarlijks weerkerend feest, zou je denken? Nee hoor, elk jaar zorgt het bestuur voor een speciale invulling.
Na de verwelkoming met een aperitief en tapas houdt Nini een bezinning
over “Verlangen, kracht of verlamming?”
Het diner kan beginnen. Het bestuur serveert pompoensoep met kreeft
van “Ons”. Daarna rukt het hertenstoofpotje aan met een variatie van
groenten en fruit.
Om 20 u. kondigt Adrienne “De Maskes” aan, een covergroep uit het
Antwerpse, zelfbewuste vrouwen die eigen teksten in het Antwaarps op
muziek zetten, veertigers die hun inspiratie vinden recht uit het leven gegrepen, soms gedurfd, soms ook kritisch en vaak grappig. Drie van de zes
“Maskes” zingen, loepzuiver, de anderen begeleiden op gitaar en cello.
Muzikaal zeer verantwoord! Anderhalf uur houden ze ons in de ban van
hun wijze, zinloze vrouwelijke filosofie.
Daarna serveert het bestuur hoeve-ijsstronk die ze zelf hebben versierd
met fruit en chocola.
Om de avond af te ronden licht Angela het nieuwe jaarprogramma toe.
Het is niet alledaags maar gekruid met allerlei nieuwigheden en daarom
kregen alle feestvierders een potje keukenkruiden mee: kurkuma, kerrie,
kaneel, zeezout… om hen te verduidelijken dat er pit in zit.
Tot slot dankt Nini alle aanwezigen, ook de mannen die de vrouwen op
hun wenken bedienden, en vooral het bestuur die dit alles op poten heeft
gezet.
Na de vaat en het opruimen van de zaal genieten alle medewerkers van
een stevige pint of een glaasje wijn en een gezellige collegiale babbel. Om
01.00 u. gaan de lichten uit.

14

DE KALFORTSE KLOK

15

16

DE KALFORTSE KLOK

WINTER IN HET DORPSHUIS
Een van de belangrijkste doelstellingen van het dorpshuis is activiteiten
organiseren, ons dorp blijvend dynamiseren en oproepen om te participeren aan het gemeenschapsleven. Twee groepen vrijwilligers zetten
hier hun schouders onder: Groep V en de werkgroep evenementen. Het
is dan ook niet voor niets dat zij samen in november 2017 werden uitgeroepen tot “figuren van het jaar”
Een ideetje van Erik Cools groeide vanaf mei 2015 tot een sociaal-culturele
vereniging met meer dan 385 leden en een kern van zeven leden. Groep
V, want zo werd de jonge vereniging gedoopt, organiseert een maandelijkse activiteit (van aperitiefconcert over culinaire workshops tot fietstochten).Zo organiseerde de vereniging de voorbije jaren al meer dan
30 acti-viteiten ter voordele van het dorpshuis. Het is een uniek concept
waarbij de vereniging het dorpshuis gratis gebruikt, maar alle winst laat
terug-vloeien naar het dorpshuis. Zo realiseerde Groep V een opbrengst
van meer dan 5000 euro per jaar. Groep V blijft zoeken naar nieuwe activiteiten en nodigt al haar leden uit suggesties te doen en zelf ook activiteiten te organiseren. Stuur gerust een mailtje naar groep-v@kalfort.be
met je knotsgekke ideeën en een groepje mensen die ze willen realseren.
Tegelijkertijd is de werkgroep evenementen actief. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen, die lid zijn van de vzw
Dorpshuis Vrededaal. Ze stroomlijnt de inzet van het Kalfortse verenigingsleven voor het eigen dorpshuis. Elk jaar organiseert de groep het Park
Populaire, Kalfort Kermis, het jaarfeest, de brunch en het eindjaarsfeest.
Ook deze activiteiten zorgen voor de noodzakelijke opbrengst van meer
dan 5000 euro per jaar.
Op 10 november werden alle mensen gehuldigd die de voorbije jaren actief zijn geweest in Groep V of de werkgroep evenementen. Veel dank dus
aan Ann Peeters en Erik Cools, Anne Vanachter en Erik Mertens, Christiane Van Camp en Ludo Schampaert, Dorien Schokkaert en Hans Buyst,
Erna De Keyser en Bart Decat, Gwendy Cloostermans en Ewald Van Der
Linden, Gerda Schokkaert, Ilse Verelst, Ludo Schevenhals, Mieke Decorte,
Mieke Van Ruyssevelt en Nico Deconinck, Pieter Jan Boeykens, Sabine
Van Caesbroeck en Wim Servaes.
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TERUGBLIK EN TOEKOMST IN VOGELVLUCHT
Na een gezellige bingo-avond in september, vond op 8 oktober de prijsuitdeling van de wandelzoektocht plaats. Die zoektocht was weer een
groot succes met bijna 300 deelnemers. Diezelfde dag stond er zelfs een
primeur op het programma: de eerste indoor zoektocht in Vlaanderen.
Op 22 oktober werd met de Ladies Sunday zonder twijfel één van de succesvolste activiteiten van Groep V georganiseerd. Het dorpshuis werd
overspoeld met meer dan 450 vrouwen, die de stands van de handelaars
en de tasting zone bezochten. De dames werden vergast op goodie bags,
tombolaprijzen en allerlei acties, een tentoonstelling met karikaturen en
de grappen en grollen van Steven De Kerf. In november was prof. Johan
Eyckmans te gast in het dorpshuis voor een informatieve lezing over de
klimaatopwarming.
Het najaar bood dus al een reeks zeer gevariëerde activiteiten. Die trend
zetten we door. Jullie worden zeker verwacht op de eindejaarsparty vanaf
half één en het apertiefconcert in januari. In februari komt het repair café
naar Kalfort en in maart staat een kookworkshop op het programma.
Weer heel wat toffe activiteiten, waarvan je per e-mail en via facebook op
de hoogte zult worden gehouden. Sta je niet op de mailinglijst? Laat het
ons weten via groep-v@kalfort.be en vanaf morgen krijg je alle berichten
toegestuurd. Wens je het programma op papier? Stuur ons een berichtje
via het redactieadres en we zorgen ervoor.
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APERITIEFCONCERT VREDEDAAL: BRUNO DENECKERE
ZONDAG 7 JANUARI - 11 u. - DORPSHUIS VREDEDAAL
Op zondag 27 januari organiseert Groep
V - Dorpshuis Vrededaal opnieuw een
aperitiefconcert, om met iedereen die
het dorpshuis een warm hart toedraagt,
gezellig het nieuwe jaar in te zetten. Dit
jaar verwelkomen we Bruno Deneckere.
25 jaar geleden zette Bruno zijn eerste
stappen in de muziek bij The Pink Flowers, toen nog verankerd in de rockscène.
Al snel bleek dat het hart van Bruno synchroon klopte met alles wat geurde naar
country, blues en folk en menig CD van
hem in die stijl rolde van de persen.
Projecten vermenigvuldigden zich en Lieven Tavernier, Perry Rose, Derek,
Roland en vele anderen deden beroep op zijn muzikale diensten.
Regelmatig vult Bruno een nieuw kleinood met nieuwe liedjes. Altijd iets
om naar uit te kijken. De nieuwe CD heet I Remember the Day. We geven
garanties dat u ook de dag niet zal vergeten waarop u Bruno voor het
eerst hoort. It will be your lucky day!
Tickets via webwinkel – 10 euro https://webshoppuurs.recreatex.be/
Het aperitiefconcert wordt mee georganiseerd door CC De Kollebloem.

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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BEZINNING VANUIT ONZE PAROCHIE
Advent, tijd van verlangen
Advent is een tijd van verlangen
en verlangen doen we allemaal wel, min of meer.
Verlangen doen we naar geschenken,
zeker in de dagen die komen,
maar ook naar bevestiging
en naar veilige geborgenheid
en naar geluk,
al weten we niet zo precies
wat we daaronder moeten verstaan.
Er zijn er die het onmogelijke verlangen
en illusies koesteren.
En er zijn er ook die - zo ontgoocheld en gekwetst –
niet meer durven te verlangen,
en de hoop hebben opgegeven.
Komt ons dromen eens uit?
wordt het leven goed?
Is er ook voor ons een bron van levend water?
Er zijn er die wachten tot het antwoord komt.
Er zijn er ook die er meteen aan beginnen.
Bij de enen wordt verlangen verlamming,
bij de anderen kracht.
Carlos Desoete
20

DE KALFORTSE KLOK

Filosofie en religie
Vorige zondag – we hadden tot één uur in Vrededaal gewerkt voor het
eindejaarsfeest van KVLV en daarna met de medewerkers nog een glaasje
gedronken en gezellig wat gebabbeld – zijn we wat langer in bed blijven
liggen. Op Radio één werd een filosoof geïnterviewd, een geleerd man met
heel interessante ideeën en opvattingen, een man die met zijn verstand, en
met zijn verstand alleen, de zin der dingen probeert te vinden; een mens
die met logisch denken, en met logica alleen, tot waarheid wil komen.
Religie had hij achter zich gelaten en terloops liet hij zich ontvallen:
“In die oude boeken staat toch alleen maar onzin.”
Ik dacht spontaan terug aan de eerste lezing van die dag, Jesaja 63 en 64:
“Zie vanuit de hemel neer, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning.
U bent toch onze Vader! Waarom liet U ons afdwalen van uw wegen?
Waarom hebt U ons onbuigzaam gemaakt? Keer toch terug omwille van
de stammen die U toebehoren. Onze vijanden hebben uw heilig volk
in hun macht gekregen en uw heiligdom vertrapt. Scheurde U maar de
hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor U beven! U bent toch
onze Vader. Wij zijn de leem, U bent de boetseerder.”
We maken hier kennis met een man die weent omdat zijn volk, Israël, in
oorlog is met de Syriërs en de Assyriërs. En hij verlangt naar vrede. Je zou
kunnen zeggen: “Wat gaat ons die oude geschiedenis aan!” Maar ik vind
het juist zo verrijkend dat ik met volken van lang geleden en van veraf kan
meeleven… en ondervinden dat zij net zoals wij verlangen…
En nog iets: wat een hemelse poëzie!
Ik heb echt niets tegen filosofie, integendeel, ik filosofeer graag en veel.
Maar in de ontroering die ik vind in deze oude boeken gaat voor mij een
hele wereld open. En dat doet mij dromen.
’t Is tijd om op te staan: de taak wacht.
André.
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KALFORTSE KALENDER
Za. 30 december 		
				
				
Zo. 31 december		
				
Zo. 31 december		
Wo. 3 januari			
Wo. 3 januari			
Do. 4 januari			
				
Vr. 5-za. 6 januari		
				
Zo. 7 januari			
				
Za. 24 februari			
Vr. 2 maart			

31ste eindejaarstochten Wandelvrienden
kring (vertrek voor 5-8-14-20 km tussen
8 u. en 14 u.) - Dorpshuis Vrededaal
Eindejaarsdiner - Nieuwjaarsfuif Dorpshuis Vrededaal
Coolhem Vets in de Winterbar in Puurs
Volley Kalfort in de Winterbar in Puurs
Nieuwjaarsloop in ‘t Donker - Winterbar
Kalité in de Winterbar in Puurs
Comedyavond
Openingsconcert Harmonieorkest
Concordiavrienden - CC De Kollebloem
Aperitiefconcert Bruno Deneckere Groep V - Dorpshuis Vrededaal
Repair Café - Dorpshuis
Kookworkshop - Groep V - Dorpshuis

In 2018 bestaan de Concordiavrienden 50 jaar. Het openingsconcert van hun
feestjaar op zaterdag 6 januari 2018 is zo goed als uitverkocht. Daarom wordt een
extra voorstelling ingepland op vrijdag 5 januari 2018. Kaarten bestellen kan via
www.concordiavrienden.be.”
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DE KALFORTSE KLOK

MET DE STEUN VAN...

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

Het 105° Kalfortse Klokske verschijnt in april 2018.
Artikels zijn welkom tot 15 maart 2018 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.
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