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WOORD VOORAF

Beste lezer

We staan met het dorpshuis voor een grote uitdaging. De zoektocht naar 
een zaalverantwoordelijke resulteerde in een gewaagde constructie met 
meer dan twintig vrijwilligers, die een deeltaak op zich nemen. Al is er 
zeker enige vrees dat niet alles van bij de start op en top zal verlopen, toch 
is er veel enthousiasme bij deze nieuw samengestelde groep om er iets 
van te maken en de boel draaiend te houden. En hiermee is tegelijkertijd 
het draagvlak van ons dorpshuis nogmaals verbreed.

In de nieuwe uitbating spelen ook de verenigingen - leden van de vzw 
een belangrijke rol. Want van hen wordt verwacht dat zij hun eigen dorps-
huis in ere houden, zelfstandig zorgen voor orde en reinheid en instaan 
voor het drankbeheer tijdens hun activiteiten. Enerzijds krijgen ze een 
grote verantwoordelijkheid bij. En anderzijds wordt er veel vertrouwen 
in hen gesteld. Maar is dit niet evident? Ons dorpshuis is het huis van 
de verenigingen. Zij mogen zich met recht en reden eigenaar voelen van 
deze prachtige infrastructuur. En zij zullen er samen met een grote groep 
geëngageerde vrijwilligers zorg voor dragen. 

Ondertussen is de lange donkere winter stilletjes aan voorbij. Het dorps-
huis maakt zich weer klaar voor een aantal leuke activiteiten. Steun uw 
dorpshuis en deel ons enthousiasme door uw aanwezigheid op ons Park 
populair op 27 mei! Neem deel aan de Groep V-activiteiten: cocktail-
avond, WK-voetbal op groot scherm, culinaire fietstocht, een nieuwe 
wandelzoektocht. Zo help je ons twee doelstellingen waar te maken: onze 
infrastructuur met mondjesmaat af te betalen én vooral onze Kalfortse 
gemeenschap te versterken.

Wij wensen u een vrolijke paasvakantie!

De redactie.
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    Terwijl heel Vlaanderen in de ban is van
    het liedje “zoutelande” en massaal ter 
    plaatse een kijkje gaat nemen, is er één be-
    woner van dit kustdorpje naar Kalfort 
    getrokken. Echter niet omdat ons dorpje 
    wordt bezongen.

Koen Silke, 36 jaar, bedient sinds 9 januari één van de kranen die een ge-
bouw van Pfizer tot een hoger niveau moeten verheffen. Uitgestuurd door 
de firma “kraanmachinisten Borssele VOF”, doet hij dagelijks de klim naar 
boven en bedient hij zijn collega’s op hun wenken. En hij doet dat met 
verve! Tussendoor geniet hij van de vergezichten en bij open hemel ziet 
hij zelfs de glinstering van het atomium, om ‘s avonds moe maar voldaan 
naar zijn stekje terug te keren bij de familie Servaes-Eeckeleers. Negen 
maanden lang zal hij daar vertoeven om vervolgens weer een andere 
opdracht aan te vatten. Maar elk weekend keert hij even terug naar zijn 
bezongen woonplaats. Je zou voor minder met al die belangstelling.  
Wij wensen hem intussen een aangename tijd in Kalfort! Geniet van zijn 
luchtfoto’s van ons dorp!

EEN STUKJE ZOUTELANDE IN KALFORT
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Na vier jaar strijd aan de IJzer kwamen de soldaten terug van het front. 
Velen waren daar geradicaliseerd in Vlaamsgezinde zin. Korporaal 
Robert Schampaert (1893-1954), zoon van koster Frans Schampaert, had 
aan de IJzer als toondichter bij zijn medesoldaten aan Vlaamse volks-
ontwikkeling gedaan en zou na de oorlog proberen deze actie verder te 
zetten.

Robert Schampaert werd in Kalfort geboren op 26 november 1893. Hij was 
de oudste van de vijf kinderen van Frans Schampaert en Louisa Meers-
mans. Na Robert werden Lucia Joanna Martha (°1896), Frans Maurits 
Jozef (°1899), Carolina Maria Louisa (°1900) en Alois Frans Xaveer Eduard 
(°1906) geboren. De ouders waren belangrijke figuren in het dorp. Frans 
Schampaert (1858-1936) was muziekleraar, koster en bestuurslid van de 
fanfare De Verenigde Vrienden. Hij was muzikaal begaafd en zou die gave 
doorgeven aan zijn zoon Jozef, die later een bekend musicus werd. In 1893 
werd Frans lid van de Académie artistique, scientifique et littéraire van 
Henegouwen. Hij was gehuwd met Louisa Meersmans (1864-1947), die 
van 1882 hoofdonderwijzeres was in de Kalfortse meisjesschool. Ze zou 
dit blijven in 1929 toen ze haar pensioen aanvroeg. Via haar kleinzoon 
Jozef ontvingen we een prachtig schrijfboek, dat Louisa tijdens haar oplei-
ding als onderwijzeres had gebruikt. 

De oudste zoon Robert nam deel aan de gevechten aan de IJzer en ont-
ving hiervoor acht frontstrepen. Aan het einde van de oorlog werd hij ge-
wond en verloor twee tenen. Bij zijn terugkeer was hij zeer Vlaamsgezind 
geworden. Hij werd voorzitter van de Vlaamsche Oud-Strijders en or-
ganiseerde vormingsavonden. In 1923 huwde hij met Leontina De Mayer. 
Later werd hij ambtenaar in Congo.

Over zijn rol bij de Vlaamsche Oud-Strijders (VOS) weten we dankzij 
berichten in het Nieuwsblad van het kanton Puers iets meer. Hij werd de 
eerste voorzitter van de VOS of “vossen”. Om geld in te zamelen voor de 
grafversiering van de gesneuvelde soldaten van Puurs en Kalfort, organi-
seerde hij op 9 en 10 maart 1919 een “kunstavond” in de zaal van Leopold 
De Cat met de medewerking van de zangers F. Bols, F. Vinck en Urb. 
Aerts van Antwerpen, alle drie oud-frontsoldaten. 

UIT DE OUDE DOOS
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Frans Schampaert en Louisa Meersmans, belangrijke figuren in Kalfort en ouders van Robert.

Twee bladzijden uit het schrijfboek van Louisa Meersmans.
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Een Vlaamse avond bleek voor een aantal Belgen een brug te ver. In hun 
ogen waren alle Vlaamsgezinden activisten, die tijdens de oorlog met de 
Duitse bezetter collaboreerden. Op de zangavond kwam bijna niemand 
opdagen.  De redactie van het Nieuwsblad schreef: “(…) Vier lange jaren 
heeft Robrecht gestaan als krijger, recht en hecht, stoer, manhaftig (...) 
voor de vijandelijke linies. Als Vaderlander, Vlaming en Katholiek werd 
hij geëerd, bemind door alle frontsoldaten van zijn regiment, die hij op-
beurend toesprak en die hij o!... zo hemels zacht en schoon toezong (...). 
Na ruim vier jaar roemvol die heilige plicht te hebben gekweten, eervol en 
koel gewandeld te hebben met de maagd van de dood arm in arm, en ein-
delijk na een kwetsuur (die hem twee tenen wegnam) te hebben bekomen 
dat hem drie volle maanden bedlegerig hield en hem uitsloot van de al-
gemene geestdriftvolle intrede onzer legers, kwam op ’n zondagvoormid-
dag de moedige krijger al wankelend zijn ouderlijk huis binnengestapt… 
en op zijn mouw prijkten acht streepkes… acht!!! Onverpoosde rusteloze 
werker als hij is, aanbidder, minnaar onze gesneuvelde helden richtte de 
Vlaamse toondichter een liederavond in (...) En O! oneer… neen laaghar-
tigheid… spijtig is het voorwaar te moeten roepen dat zelfs families van 
onze gesneuvelden weigerden kaarten te nemen! (...)”

Links: Robert als frontsoldaat. Rechts: Robert bij zijn huwelijk met Leontina De Mayer in 1923.
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CONCORDIAVRIENDEN NODIGEN U UIT

FEESTWEEKEND 50 JAAR CONCORDIAVRIENDEN

Beste lezer, we zullen maar meteen met de deur in huis vallen: ter gele-
genheid van het 50-jarig bestaan van onze vereniging, het Harmonieorkest 
Concordiavrienden, organiseren wij op zaterdag 19 en zondag 20 mei een 
groot feestweekend. De band tussen ons harmonieorkest en de Kalfortse 
leefgemeenschap is altijd zeer hecht geweest (en is dat nog steeds), dus 
het leek ons niet meer dan logisch om het hele dorp uit te nodigen op ons 
verjaardagsfeest. Hartelijk welkom in en rond dorpshuis Vrededaal!
U vraagt zich wellicht af wat dit feestweekend nu eigenlijk allemaal 
inhoudt? Het korte antwoord is: feestelijke activiteiten die volledig in het 
teken staan van – hoe kan het ook anders? – de muziek!

Zaterdag 19 mei: Tiroleravond

Op zaterdag 19 mei houden we een Tiroleravond, met alles erop en eraan. 
We doen dit als knipoog naar een stukje geschiedenis van onze vereni-
ging, namelijk naar het oberbayern-orkestje dat ooit in de schoot van ons 
orkest actief was. Van 1978 tot 1990 zorgde de Kalfortse Blaaskapel op tal 
van gelegenheden voor het mooie weer.
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Speciaal voor de gelegenheid wekken we dit orkestje weer tot leven 
tijdens ons feestweekend. Vanaf 19.30 uur zullen onze muzikanten als 
vanouds het feestgedruis op gang blazen. Wie de try-out in de Puurse 
Winterbar meemaakte, zal beamen dat zij als geen ander leven in de 
brouwerij kunnen brengen! Om 20.30 uur zet ‘Die Original Spitzbaum’ het 
oberbayern-feest verder. Doorlopend voorzien wij drank- en eetstandjes 
met halve liters, schnaps, en typisch Oostenrijkse gerechten als worst met 
zuurkool, Gröstl, goulash... Rond 23.30 uur opent DJ Bart Meskens zijn 
dansvloer in het dorpshuis voor de afterparty. De inkom bedraagt slechts 
5 euro... een klein bedrag voor een hele avond groot feestplezier!

Zondag 20 mei: Kalfort feest met muziek

De zondag van ons feestweekend is een dag voor de hele familie, met kin-
deranimatie en verschillende optredens. Ons instaporkest bijt de spits af 
en brengt vanaf 14.00 uur hun concert. Dit orkest bestaat uit onze leerling-
muzikanten: enthousiaste jongelingen en minder jongeren die hun eerste 
stapjes in de wereld van de (blaas)muziek zetten. Na vele stevige repetities 
komen ze nu met een afgewerkt concertprogramma naar buiten... Dat wil 
je niet missen!

Nadien, rond 14.30 uur is het de beurt aan het groot orkest, en trakteert 
het Harmonieorkest Concordiavrienden u op een feestelijk optreden. Een 
hapje, een drankje, leuke muziek ... Wat moet een mens nog meer heb-
ben? Om 15.30 uur neemt coverband O’Gazeuse het podium van ons over. 
Twee uurtjes later, om 17.30 uur is het dan de beurt aan een graag geziene 
gastartiest op onze concerten, iemand met wie we al drie keer op het 
podium stonden, een man die kan entertainen en zingen als de beste: Jean 
Bosco Safari! Doorlopend zijn er ook foodtrucks, een springkasteel, gekke 
fietsjes, enz. Dit alles is volledig gratis!

Het boek “50 jaar Concordiavrienden” nog niet 
besteld? Maak € 40,00 over op BE21 7332 3232 
2003 van Harmonie Concordiavrienden met 
vermelding ‘Jubileumboek’ en mail je gegevens 
naar info@concordiavrienden.be. Dan wordt je 
exemplaar gereserveerd!
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Nog even terugblikken ...

Ziezo, daarmee weet u wat er de komende tijd op het programma staat. 
Maar we vertellen ook nog graag even wat we de voorbije maanden zoal 
gedaan hebben. 

Op 5 en 6 januari speelden we in theaterzaal De Kollebloem het openings-
concert van ons feestjaar, samen met gemengd koor iLLucia uit Puurs. 
Meer dan 500 bezoekers woonden het concert bij en genoten van de 
harmonie tussen orkest en koor. Ook ons instaporkest kreeg een plaatsje 
op het podium en speelde voortreffelijk! De Concordiavrienden en iL-
Lucia brachten samen onder andere The Conquest of Paradise, Laudate 
Dominum (met een prachtige solo van de dirigente van iLLucia Cristel De 
Meulder) en Silence and I (een knap arrangement van onze eigen trom-
bonist Brecht Schelfhout). De grootste verrassing hadden we echter voor 
het einde van het concert gespaard... Het slotnummer, het bekende ‘We 
zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy, werd ingezet door het harmonieor-
kest en iLLucia, en bij de herhaling kwamen ook onze leerlingen uit het 
instaporkest nog vooraan meespelen! Het refrein werd een keer of zes 
hernomen, in de zaal klonk luid gezang en handgeklap, en zo werd een 
mooie avond op een heel fijne manier afgesloten.
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Op onze instapdag eind januari lieten we tal van geïnteresseerde muzi-
kanten, jong en oud, kennis maken met onze eigen instrumentenoplei-
ding, onze blaasinstrumenten en ons instaporkest. De instapdag leverde 
weer enkele nieuwe muzikanten op die ons orkest op weg naar de vol-
gende 50 jaar zullen helpen.

Op 17 februari organiseerde de jeugd van ons orkest zijn zevende Concor-
diaQuiz. Dorpshuis Vrededaal was met 47 ploegen volledig gevuld, en de 
sfeer was opperbest! Idem dito voor ons eetfestijn op 17 en 18 maart: we 
ontvingen heel veel bezoekers die onze malse steak, heerlijke zalm en tong 
in madeirasaus kwamen verorberen en zo onze vereniging steunden. Aan 
alle bezoekers zeggen we dan ook van harte dank je wel!

Alle info over ons feestweekend en onze andere activiteiten is te vinden 
op www.concordiavrienden.be.
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NIEUWE UITBATING

In november 2014 openden we ons dorpshuis, als onderdeel van een uniek 
concept met naast het dorpshuis zelf een nieuwe brasserie, de herwaarde-
ring van de kerk en een heraanleg van de kerktuin.  Ook de uitbating was 
uniek. Naast een netwerk van geëngageerde vrijwilligers werd voor de 
uitbating van het dorpshuis beroep gedaan op de uitbater van de nieuwe 
brasserie. Binnen de overeenkomst was voorzien dat hij de zaalverant-
woordelijke zou zijn, het eerste aanspreekpunt voor de vele gebruikers. 
Hervé, Martine en hun ploeg namen deze taak met veel enthousiasme op 
zich. Drie jaar later blijkt echter dat de combinatie niet langer haalbaar 
is, door de groei van brasserie Vrededaal, het intensieve gebruik van het 
dorpshuis en nieuwe ambitieuze commerciële plannen van Hervé en Mar-
tine. Om die reden hebben zij hun contract opgezegd vanaf 1 april 2018. 

De vzw staat hiervoor voor de immense taak om de uitgebreide en gecom-
pliceerde taak over te nemen. Een zoektocht naar één zaalverantwoorde-
lijke bleek niet succesvol. Daarom werd gekozen om het takenpakket uit 
te splitsen in diverse deeltaken, die door een hele ploeg vrijwilligers en 
jobstudenten zullen worden opgenomen.

De zaalverantwoordelijken zorgen ervoor dat de boel draait. Zij con-
troleren de algemene staat van het gebouw en schakelen indien nodig 
andere medewerkers zijn. Een planner maakt een schema waarin alle 
medewerkers hun plaats hebben. De planner stuurt ook de externe kuis-
ploeg aan. Een groep medewerkers houdt zich bezig met drank- en stock-
beheer. Zij controleren de voorraad en zorgen dat hij wordt aangevuld. 
Jobstudenten en bijklussers doen het materiële werk: opruim en ordenen 
van de zaal, tellen leeggoed en aanvullen van de diverse drankstocks. Een 
aparte ploeg neemt het onderhoud van de vergaderlokalen voor hun re-
kening.  Ten slotte wordt er een groep onthaalmedewerkers samengesteld. 
Zij maken externe klanten wegwijs op de dag van hun activiteit en zijn op 
die dag het eerste aanspreekpunt. De technische ploeg ten slotte ver-
zorgt een technische wacht  De coördinatie van heel deze werking blijft 
in handen van de werkgroep uitbating die in de schoot van de vzw werd 
opgericht.

ZOMER IN HET DORPSHUIS
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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.

ACTIVITEITEN IN MEI, JUNI EN JULI

We kijken met veel plezier terug naar ons aperitiefconcert, het repair café, 
de kookworkshop Fair culinair en de comedy-avond. Het waren stuk voor 
stuk activiteiten waarop een divers publiek aanwezig was.

We willen iedereen graag verwelkomen op de volgende activiteiten die in 
het dorpshuis op stapel staan. Eerst en vooral het 3de Park populair, ons 
parkfeest. Je kan bij ons terecht voor een gezellige namiddag met kinder-
animatie, een frisse pint of Duvel, aspergerechten en enkele toffe optre-
dens van de Big Belly Band, A12 en de White Cats.  A12 is een Belgische 
popgroep die in 2015 werd opgericht door Londerzelenaren Dries De Vis 
(zang, gitaar), Hendrik Sooghen (sax, piano) en Guus Herremans (accor-
deon). Met hun Nederlandstalige nummers brengen ze kleinkunst en pop 
tot één geheel. In 2018 kwam hun eerste EP uit en vervoegen Nick Leyers 
(gitaar), Ralph Hermans (bas) en Gielis Cautaers (drums) de band. Hun 
muziek klinkt zonnig, doortastend en kenmerkend omdat kind zijn leuk is 
en subtiliteit niet goed te verbergen valt. Zeker niet te missen! We kunnen 
A12 programmeren dankzij de financiële steun van CC De Kollebloem.

Ook Groep V zit niet stil in de volgende maanden. Kom naar de cock-
tailavond (hopelijk met goed weer) op 1 juni, kom supporteren voor de 
Rode Duivels op 18 en 28 juni en doe mee met de culinaire fietstocht op  
5 juli. Wens je op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten in ons 
dorpshuis, stuur dan een mailtje naar groep-v@kalfort.be.
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DANK AAN HERVE

Het gezicht van ons dorpshuis was Hervé. Iets tekort? Iets dat niet werk-
te? Iets niet in orde? Er was maar één adres. Bel naar Hervé. Ontelbare 
uren heeft hij met zijn ploeg doorgebracht in ons dorpshuis, om alles 
steeds op orde te hebben. Geen vraag was ooit teveel. Hervé was de 100 % 
flexibiliteit. Dus zei hij ook zelden nee. En konden we op hem een beroep 
doen, niet enkel als zaalverantwoordelijke, maar ook als feestorganisator 
en sponsor van onze activiteiten. Wij danken Hervé, Martine en al hun 
medewerkers voor hun tomeloze inzet. Het zal niet eenvoudig zijn met de 
nieuwe ploeg even sterk voor de dag te komen. Maar we zijn ervan over-
tuigd dat Hervé ons nog met raad en daad zal bijstaan, indien nodig.

Hervé stopt wel als zaalverantwoordelijke. Maar hiermee eindigt de 
samenwerking tussen Brasserie Vrededaal/De Puntzeef en Dorpshuis 
Vrededaal natuurlijk niet. Op vele vlakken zal er aan onze samenwer-
king niets veranderen. De drie genoemde partners blijven de motor van de 
prachtige en gezellige Vrededaalsite die we samen hebben uitgebouwd en 
verder zullen uitbouwen.
Een dikke merci!
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FEESTVERGADERING KVLV LICHTMIS

Traditiegetrouw begon de feestavond met de druk bijgewoonde eucha-
ristie voor onze overleden leden.  In 2017 hebben we vijf leden verloren.  
Niet alleen onze leden waren daar, maar ook de plechtige-communi-
canten en de dopelingen van de laatste maanden.  Samen, jong en oud, 
vierden we het feest van het licht.  Licht onmisbaar voor alle leven.  

Om 18 u. werden de feestelingen van KVLV door Nini verwelkomd in 
Vrededaal en door het bestuur werd er een aperitief aangeboden.  Het 
welkomstwoordje van de voorzitster was kort maar krachtig en stond in 
het teken van ontmoeting.  Vlug was de trend gezet.  Na een dankbaar 
terugkijken op 2017 klonk het beloftevol naar 2018.  

Het feestmenu volgde.  Na de hoofdschotel trad het gezelschap “Tempo 
Tempo” op.  Terwijl onze jongere leden zich rot amuseerden op het 
schlagerfestival, brachten de twee dames van Tempo Tempo ons muziek, 
zang en show.  Een festival op zich.  En we amuseerden ons, echt!  We 
hebben de festivalgangers gemist, maar niet het amusement.  

Ook had het bestuur voor een grote prijzentafel gezorgd.  De verkoop van 
de lotjes verliep zeer vlot.  Na het dessert volgde de trekking.  Geloof ons: 
sommige dames hadden handen te kort om hun prijzen te dragen.  Veel 
dank aan de sponsors om hun waardevolle prijzen en aan het bestuur, dat 
de prijzen bijeenbracht.  

Ook werd de tweedaagse reis van 29 en 30 september naar de Champag-
nestreek toegelicht.  

Op naar de volgende bijeenkomst  van 6 maart met Erna Siebens,  de 
gekende costumière voor VRT, Ballet van Vlaanderen, Studio 100 enz., 
die voor een volle zaal 55+-ers de geschiedenis van de mode-accessoires 
bracht van de Middeleeuwen tot heden.  Boeiend, leerrijk en plezant!

Het bestuur van KVLV wenst aan alle lezers een Zalig Paasfeest.
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Dorpshuis Vrededaal is een plaats van ontmoeting. Een van de belang-
rijkste doelstellingen bij de start was het huisvesten van de verenigin-
gen. Graag willen wij ze in de Kalfortse Klok aan bod laten komen. 
In dit nummer stellen we graag de Wandelvriendenkring Puurs voor.

De wandelclub is ontstaan uit de in 1980 opgerichte wandelclub 
Brandweer Puurs. De grote bezieler van dit alles was André Van Hoeck. 
Aan de wieg van de nieuwe wandelclub stonden: Jef Daelemans als voor-
zitter, André Van Hoeck als secretaris, Sooike Peeters als materiaalmeester 
en Jean Mertens i.m. als bestuurslid.

De eerste wandeling georganiseerd onder die naam startte in de Rijksba-
sisschool van Puurs. Vol verwachting werd uitgekeken naar de grote dag. 
Het antwoord op de vraag of er wel genoeg wandelaars zouden komen 
opdagen, zorgde voor de nodige spanning. De wandeling werd een succes 
en er was een spaarpotje om de volgende wandeling te organiseren.

De beginjaren van de WVK Puurs waren ten opzichte van nu zeer primi-
tief, maar dankzij de goede samenwerking van het toenmalig bestuur en 
de leden plukt men er nu nog de vruchten van. De wandelclub was ver-
trokken. Er kwamen nieuwe leden en bestuursleden bij. Onze club werd 
“groter”, zodat wij nu met een zeventigtal leden zijn.

Na Jef Daelemans, werd Marie-Louise Verhofstadt voorzitter. Toen zij om 
gezondheidsreden moest stoppen, gaf zij de fakkel door aan Henri Ver-
meiren. Na het overlijden van Henri nam Gilbert Maes deze taak op zich.
Het huidige bestuur is samengesteld uit Gilbert Maes, Willy Van Onder-
bergen, Anne-Marie Selleslagh, Alice Pauwels en Fernande Verelst. Deze 
bestuursploeg wil een frisse wind laten waaien en is van een feitelijke 
vereniging vanaf 1 september 2017 overgestapt naar een vzw.

In het jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd, o.a. club-
wandelingen, busuitstappen, barbeque, weekend uitstappen. 

THUIS IN HET DORPSHUIS - WVK



19

Wandelen is tegenwoordig hipper dan ooit. Ben je nog geen lid van een 
wandelclub en wil je graag kennismaken met de georganiseerde club en 
afgepijlde wandeling, kom dan op 28 april naar Lippelo. Daar vindt onze 
32ste Lippeloboswandeling plaats (vertrek en aankomst in de parochiezaal 
van Lippelo; afstanden 5 - 10 - 14 en 25 km).

Info bij Gilbert Maes, 0496 10 13 66.
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FAMILIENIEUWS

Karel (Richard) Dehertogh, weduwnaar van Anna 
Ceuppens, levensgezel van Christiane Van Gasse
(° Hingene, 14 juni 1924 - + Bornem, 12 maart 2018)
Je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt.
Maar eens dan komt de dag, dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Joris De Prins, echtgenoot van Ivonne Vanhuynegem
(° Leest, 6 januari 1928 - + Kalfort, 17 februari 2018)
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe ‘n beetje. 
En alle beetjes die je stierf. ‘t Is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan. 
Je zegt ik ben wat moe. Maar op ‘n keer dan ben je aan je 
allerlaatste beetje toe.

Willy Paridaens, weduwnaar van Antoinette Feremans
(° Liezele, 3 april 1926 - + Willebroek, 12 januari 2018) 
Het is allemaal zo snel gegaan. We hebben Nieuwjaar nog bij jou 
thuis gevierd. Er leek toen nog niets aan de hand. Je zat, zoals 
gewoonlijk, als eerste aan tafel, wat voor ons de bevestiging was 
dat alles met jou in orde was. Je hebt je jongste achterkleinkind nog 
in je armen genomen. Toen we je vertelden dat hij goed kon eten, 
moest je lachen, want dat herkende je.
Je was zo graag omringd door al wie je dierbaar was. Je was ook 
oprecht geïnteresseerd in al wat je kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen deden.
Je hebt nog van die dag genoten. Niets deed vermoeden dat je een 
paar dagen later moest opgenomen worden. Je kon het zelf ook eerst 
niet goed geloven. Je zei nog dat je stilletjes had gehoopt er nog een 
paar jaartjes bij te doen. Je wou nog vechten, maar je lichaam was 
op. In het begin praatte je nog voluit, maar stilletjes aan begon je 
stem te breken. Je hoorde nog alles wat er gezegd werd en je knikte 
en glimlachte. Je zei dat je klaar was om je Schepper te ontmoeten 
en je vroeg om Psalm 23 voor te lezen. Het liefst in het Engels, 
want die taal koesterde je bijzonder. Daar was je ‘Nappeke’, je
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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.

leraar Engels in Boom, bijzonder erkentelijk voor.
We zullen je missen, je joviale lach, je gevatte humor, de gesprekken 
aan tafel gedurende de vele etentjes. We zijn vooral dankbaar dat 
we je zo lang bij ons hebben gehad en hebben mogen genieten van 
je warme persoonlijkheid.

Christiane Vleminckx, echtgenote van Roger Verbeeck
(° Kalfort, 8 december 1959 - + Edegem, 18 december 2017) 
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KALFORTSE KALENDER

Za. 31 maart   Paaskwis Chirojongens - Dorpshuis
Zo. 6 mei   Syrisch-Iraans buffet - LOI - Dorpshuis
Do. 17 mei   Meibedevaart - Kerk en Dorpshuis
Za. 19 mei   50 jaar Concordiavrienden - Tiroleravond
Zo. 20 mei   50 jaar Concordiavrienden - Kalfort feest
    met muziek
Zo. 27 mei   Park populair - Dorpshuis
    14.00-15.00 u – Big Belly Band
    15.00-16.15 u – A12
    16.45-18.00 u – White Cats
Vr. 1 juni   Cocktailavond Groep V
Ma. 18 juni   WK op groot scherm - Groep V
Do. 28 juni   WK op groot scherm - Groep V
Do. 5 juli   Culinaire fietstocht - Groep V
Juli-augustus   Wandelzoektocht - Groep V
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Het 106° Kalfortse Klokske verschijnt in juni 2018.  
Artikels zijn welkom tot 1 juni 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.

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

MET DE STEUN VAN...




