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Alweer veel volk op de geslaagde eetdagen van onze Kalfortse scholen in het dorphuis.
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WOORD VOORAF
Beste lezer
De voorbije dagen kregen we enkele kritische noten te horen bij ons
dorpshuis. “Het dorpshuis is niet sociaal, want het is gebouwd voor
mensen die het eigenlijk kunnen betalen.” “Zijn er eigenlijk vele Kalfortenaren die het dorpshuis gebruiken?” “Is het allemaal niet veel te duur?”
“Waarom moeten wij nog activiteiten organiseren?” “Heb je geen believers en non-believers van het dorpshuis?” “Let op: niet iedereen vindt het
allemaal zo fantastisch.”
De vragen en opmerkingen troffen de kern van onze doelstellingen en
onze ambities. Want ja, we bouwden infrastructuur voor onze Kalfortse
verenigingen en alle Kalfortenaren, maar verhuren het ook aan mensen
van buiten Kalfort, om de zaak betaalbaar te houden. En ja, we plannen
vele activiteiten, maar die zijn misschien niet altijd laagdrempelig genoeg
zodat we niet alle sociale groepen bereiken. En ja, we zoeken naar een billijke kostprijs, om het hoofd boven water te houden, maar mogelijk houdt
die onvoldoende rekening met minder-kapitaalkrachtigen. Dus ja, er zijn
believers en non-believers. Het blijft na vier jaar een moeilijke evenwichtsoefening.
En toch... waarom zetten zovele mensen zich nog in voor ons dorpshuis?
Omdat we met vele mensen overtuigd blijven dat een gezellige infrastructuur in ons eigen dorp helpt om ons gemeenschapsleven te laten overleven? En dat we met kwaliteitsvolle activiteiten en evenementen niet alleen
geld proberen te verdienen, maar ook zoveel mogelijk mensen laten genieten van muziek, eten en drinken, lezingen, sport en ontspanning... Dit
blijven de twee pijlers waarop ons dorpshuis en het engagement van onze
vrijwilligers is gebouwd: infrastructuur én activiteiten, beide voor zoveel
mogelijk mensen. Ze zijn in ons dorpshuis onlosmakelijk verbonden.
We horen graag wat jullie ervan vinden en hoe we onze werking en ons
engagement naar alle Kalfortenaren en de Kalfortse verenigingen kunnen
verbeteren.
De redactie.
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VURIG VREDEDAAL EN KALFORT LOCAL
Het was een leuke zomer in het dorpshuis met een fel gesmaakte culinaire fietstocht, wedstrijden van de Rode Duivels en het kubb-tornooi.
We kunnen ook terugblikken op een geslaagde Kalfort Kermis. Twee
activiteiten schieten er in het dorpshuis uit. Vurig Vrededaal op zaterdag en Kalfort Local op dinsdag.
Het weer was treffelijk toen Vurig Vrededaal van start ging met het
optreden van Endeavour Acoustic. Voor het concert van onze Concordiavrienden stroomde de tuin helemaal vol. Het vuurlandschap van Dwaallicht en Ron Jaluai bracht een feërieke sfeer. Onze Franse ommegangsoldaten maakten de brug naar het vuurwerk dat op de chiroterreinen werd
afgeschoten. Helaas begon het toen de regenen en werd het heel koud.
Hierdoor was de belangstelling voor de nochtans mooie vuuract van Moving Fire Acts niet groot genoeg. Het optreden van het Nederlandse
komische muziekensemble de Slampampers moest noodgedwongen binnen doorgaan. Desondanks hadden we een prachtig Vurig Vrededaal!
Op dinsdag stroomde onze dorpstuin vol voor Kalfort Local. De vele aanwezigen genoten van drie optredens. Blues Kal verraste onmiddellijk met
een selectie van lokale muzikanten - van jong tot ouder - die houden van
Blues en die Kalfort in het hart dragen. The Orange Juice kwam voor ons
voor de eerste keer uit de dorpshuiskelder. Hun optreden was een schot
in de roos en werd door de aanwezigen zeer gesmaakt. Ten slotte was er
Dynamic Trio, een ervaren gezelschap uit Puurs, dat de vlam helemaal in
de pan deed slaan. Kalfort Local staat op de kaart. Op naar volgend jaar!
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UIT DE OUDE DOOS
De meeste Kalfortse soldaten in de Eerste Wereldoorlog waren gewone
piotten. Slechts één dorpsgenoot mocht als onderofficier strepen dragen:
Zjang De Schrijver.
Joannes Baptista Josephus De Schrijver werd geboren op 3 mei 1889.
Hij was de zoon van Joannes Franciscus De Schrijver uit Kalfort en Maria Joanna Lauwers uit Wintam. Hij huwde met Louisa Joanna Duprez.
Samen hadden ze twee kinderen: Maria en Alfons.
Tijdens de oorlog was Zjang 1ste Sergeant-Majoor bij het 16de Linieregiment. Hij werkte als bediende op de ravitaillering. Na de oorlog ontving hij meerdere eretekens. Hij was drager van de Vuurkaart en van 8
frontstrepen, ontving het Oorlogskruis en het IJzerkruis met 2 palmen, de
militaire medaille 2de klas, de zegemedaille, de herinneringsmedaille van
de Veldtocht 1914-1918 en het kruis in de Leopoldsorde met Zwaarden.
Hij werd ook gelauwerd tot ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden en
in de Kroonorde met Zwaarden.
Hij was na de oorlog zeer actief bij de Vlaamsche Oud-Strijders en werd
secretaris van de afdeling Kalfort-Puurs. Zjang was veldwachter in Puurs,
men noemde hem dus Zjang de Garde. Hij was een grote dierenvriend
en hield kippen, kalkoenen en een ezel. Maar zijn hond was zijn grootste
vriend. Zijn familie herinnert zich ook dat hij blauwe druiven kweekte in
de veranda.
Zjang woonde in de Schipstraat, waar hij stierf op 20 februari 1961, drie
jaar nadat zijn vrouw Louisa was overleden.
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Oud-strijders in de processie in het Coolhemveld. Vlaggedrager is Alfons Hermans (Fons van Lange
Jef), links Zjang De Schrijver; in het midden Pol Wauters; rechts Frans Van De Venne (Voverke) (echtg.
Jeanetteke Fache, Jeannette Kerremans); achter Frans Van de Venne Camiel De Witte.
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DIT WAS DE OMMEGANG 2018
We tekenden dit jaar reeds voor de 31ste uitgave van de Kalfortse Mariaommegang. Het is elk jaar weer zo’n prestatie dat we er al niet meer van
opkijken. En toch mogen we met Kalfort best fier zijn op wat we elk
jaar neerzetten.
Het leek een gewoon jaar te worden na het geweld van de lustrumeditie.
Maar het was er weer allemaal: meer dan 800 figuranten, goed gevulde
groepen, toneelspelers, danseressen, acrobaten, historische taferelen,
humor en ernst, ingetogenheid en uitbundigheid, feestvreugde en vroomheid, mooi versierde wagens, vele enthousiaste toeschouwers, mooi
weer... en een frisse pint achteraf. Niets ontbrak aan deze ommegang.
Opvallend was de herschikking van het tweede gedeelte. De opstelling
van het Heilig Sacrament voor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en de
nieuwe wagen waren een succes. De groep rond het Heilig Sacrament
voelde zich niet langer het vijfde wiel aan de wagen. En met Onze-LieveVrouw ten Traan gevolgd door onze Concordiavrienden in groot ornaat
werd de ommegang met een prachtige apotheose afgesloten. Niets dan
tevredenheid bij de parochie.
Was alles dan perfect? Natuurlijk niet. We misten onze start volledig,
waardoor we een half uur te laat vertrokken. Dit is sinds we in de Lichterstraat vertrekken een fundamenteel probleem. We proberen er volgend
jaar aan te werken. Verder voelen we dat de groepen over het 19de eeuwse parochieleven en over de Eerste Wereldoorlog aan herziening toe zijn.
En onze dansgroepen zijn slachtoffer van hun eigen succes en vragen
nieuwe kledij.
Het comité heeft dankzij de jarenlange ervaring weer prachtig teamwork
neergezet. Dank aan de leden van de werkgroepen: technische ploeg, kostumering, bloemen en versiering, groepsverantwoordelijken. Dank aan de
externe groepen, aan zij die ons financieel steunen en heel Kalfort, om er
elk jaar weer in te geloven en er te blijven achterstaan! Kwaliteit, groepssfeer, tevredenheid en dankbaarheid vatten deze ommegang goed samen.
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NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
Een drukke zomer achter de rug
Laatst hoorde ik iemand zeggen: “De Concordiavrienden, dat zijn precies
80 bezige bijen bij elkaar” … en dat kan wel kloppen! Afgelopen zomer
vlogen we immers weer druk rond in Kalfort en omgeving. Zo verleenden
we onze medewerking aan een benefiet ten voordele van het Berrefonds
(een organisatie die ouders bijstaat die geconfronteerd worden met het
verlies van een kindje), en tekenden we op 15 augustus weer present voor
de misviering in de Lichterstraat.
Ook tijdens de Kalfortse kermisweek hadden wij heel wat afspraken in
onze agenda staan. Zo speelden we, tijdens Vurig Vrededaal, een concert
in de tuin van het dorpshuis, in een prachtig decor van licht en vuur. In
de Ommegang mochten wij ook dit jaar het Mariabeeld met muziek door
de Kalfortse straten begeleiden. Op dezelfde dag namen we bovendien de
uitbating van het dorpshuis voor onze rekening. (Dank aan al wie onze
vereniging steunde en een drankje of pannenkoek kwam nuttigen!)
En voor Kalfort Zingt, tot slot, hadden we ons straatorkestje, de Big Belly
Band, als achtergrondkoor afgevaardigd.
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Op 9 september vlogen we even de Molenbeek over, want cultureel
centrum ‘Binder’ in Puurs opende de deuren. Als culturele vereniging
mochten we daarbij niet ontbreken. We hadden een informatiestand op de
cultuurmarkt, met bovendien een fijne uitdaging voor de bezoekers: om
ter langst een noot spelen op een sousafoon. Daarnaast hadden we een
leuke workshop in elkaar gestoken. Onder de noemer ‘Bluizen’ – wat staat
voor ‘blazen op buizen’ – leerden we aan een fijne groep muzikanten-inspe op een uurtje tijd het liedje ‘Do Re Mi’ uit the Sound of Music spelen.
Even later mochten de deelnemers van de workshop dan op het grote
podium van de nieuwe theaterzaal meespelen tijdens ons concert. Dat was
écht een heel fijne belevenis.
Klaar voor het nieuwe schooljaar
In tussentijd zijn we druk bezig geweest met het verder uitbouwen van
onze jeugdopleiding. De nieuwe regels voor het deeltijds kunstonderwijs
laten muziekverenigingen als de onze toe om de les ‘groepsmusiceren’
uit de muziekacademie zélf in te richten. Wij zijn meteen op de kar
gesprongen: leerlingen uit de muziekacademie kunnen hiervoor zowel in
ons instaporkest als in ons harmonieorkest terecht.
Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan de toekomst van het
fijne verenigingsleven in Kalfort.
Een boeiend najaar
Het najaar belooft ook nog heel boeiend te worden voor onze vereniging.
Op zaterdag 13 oktober (tussen 17.30 en 21.00 uur) en op zondag 14 oktober (tussen 11.30 en 15.00 uur) houden wij ons jaarlijkse mosselfeest. Dat
vindt plaats in dorpshuis Vrededaal. Behalve heerlijke mosselen serveren
wij ook stoofvlees; voor de allerkleinsten hebben we curryworst. Ook dessertjes hebben we voorzien.
Nadien volgt, op zaterdag 17 november (20.00 uur), het muzikale
hoogtepunt van het jaar: Harmonieorkest Concordiavrienden In Concert!
Voor deze editie hebben we niemand minder dan PAUL MICHIELS kunnen strikken. Place to be is de nieuwe theaterzaal van cc Binder. Kaarten
zijn te koop via www.concordiavrienden.be vanaf 29 september. Kom
zeker eens luisteren!
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Als slotactiviteit voor 2018 – het jaar waarin onze vereniging haar 50ste
verjaardag vierde – hebben wij nog een heel leuk feest voorzien. Op
zaterdag 24 november (18.00 uur) houden we immers een grote Concordiavrienden-reünie. Al wie ooit lid geweest is van onze vereniging en hun
partners willen we hierop van harte uitnodigen. Misschien zien we u dan
ook wel? We konden helaas niet van iedereen contactgegevens terugvinden. Als u dus nog oud-Concordiavrienden kent, vertel hen dan zeker
over onze reünie. Info en inschrijven: www.concordiavrienden.be,
info@concordiavrienden.be.
Heel graag tot binnenkort!
De Concordiavrienden

Schenk een fiscaal aftrekbare gift voor ons dorpshuis 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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LADIES EVENING
Na de succesvolle Ladies Sunday van 2017 is hetzelfde dynamische
organiserend comité er opnieuw met een leuke activiteit voor de dames.
We verwachten ze massaal in ons dorpshuis op vrijdag 12 oktober.
Om 19.00 u. start de avond met een walking dinner. Laat de boel de boel
en laat je culinair verwennen terwijl je gezellig bijbabbelt met vriendinnen,
zussen of dochters. Voorinschrijving is nodig. Betaal 40 euro op reknr.
BE55 7360 1568 2944 en je kan mee komen genieten!
Vanaf 21.00 u. gaan de deuren open voor iedereen die het optreden van De
MASkes wil meemaken. Hoe is het om vrouw te zijn? De MASkes brengen
dit verhaal met eigen teksten op muziek. Gedurfd - grappig - kritisch - af
en toe stevig, maar ook teder en vooral zéér herkenbaar. Kaarten voor dit
optreden kosten 12 euro in voorverkoop. Schrijf de som over op reknr.
BE55 7360 1568 2944. Op de avond zelf betaal je 15 euro.
Op de avond worden 10 waardebonnen van Puerto Puro van € 50 verloot
onder de kaarten in voorverkoop. Breng je kaart dus zeker mee!
Iedereen welkom om er een gezellige avond van te maken!
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OP BEZOEK BIJ ONZE 80 PLUSSERS
Kalfort telt meer dan tweehonderd tachtigplussers. Meer dan de helft
ervan is alleenstaand. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is hun
droom. Maar… daar voelen ze zich vaak eenzaam en ongeïnformeerd.
Zin om daaraan iets te doen? Ga dan mee bij hen op bezoek!
Eind dit jaar wil Kalfort ook zijn eigen bezoekteam hebben. Een verzameling vrijwilligers en professionelen die een bezoekje brengen bij de
tachtigplussers die Kalfort rijk is. Daar maken ze dan een praatje, polsen
ze naar problemen en geven ze informatie over de dienstverlening voor
senioren. Zo doorbreken ze de eenzaamheid én geven ze tachtigplussers
de kans om langer thuis te wonen.
Helemaal nieuw is dit project niet: reeds in 2005 startte het pilootproject in
Breendonk. Een initiatief van dienstencentrum Paepenheide, samen met
de plaatselijke verenigingen en de seniorenadviesraad. Daaruit groeiden
de maandelijkse thuiszittersnamiddagen. De dienstencentra nodigen
tijdens deze contactmomenten alle oudere buurtbewoners bij hen uit. Zo
leren ze elkaar kennen en kunnen ze een praatje slaan.
Het project liep de voorbije jaren ook al in Ruisbroek, Puurs en Liezele.
Met succes! Daarom breien het lokaal bestuur, de dienstencentra en de
seniorenadviesraad er een vervolg aan, via het Kalfortse bezoekteam.
Heb jij tijd en zin om onze tachtigplussers mee een bezoekje te brengen?
En hen zo de kans te geven om hun verhaal te doen en vragen te stellen?
Meld je dan als vrijwilliger in de dienstencentra of het Sociaal Huis, stuur
een mailtje naar dienstencentra@puurs.be of bel naar 03 890 15 60.
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NAJAARSACTIVITEITEN IN VREDEDAAL
Het was een hete zomer in ons dorpshuis. Maar dit weerhoudt de werkgroep evenementen en Groep V er niet van om er ook in de laatste
maanden van het jaar flink tegenaan te gaan. Wij hopen dat we vele
Kalfortenaren kunnen bekoren om deel te nemen aan deze activiteiten.
Vrijdag 12 oktober: Ladies Evening
Een activiteit voor alle dames die er even alleen op uit willen. Lees er alles
over op pagina 13.
Zondag 21 oktober: Prijsuitreiking wandelzoektocht
Meer dan honderd deelnemers waren de voorbije zomer op pad voor de
vierde Vrededaalzoektocht, opgesteld door Erik Mertens. De deelnemers
hadden de keuze uit een (moeilijke) zoektocht en een (iets gemakkelijkere)
fotozoektocht. Maar iedereen had er een flinke kluif aan. De prijsuitreiking vindt plaats om 9.30 u. voor de deelnemers aan de fotozoektocht en
om 11.00 u. voor de anderen.
Zondag 11 november: Vrededaalbrunch
Iedereen is vanaf 10.30 u. welkom voor de jaarlijkse brunch van dorpshuis Vrededaal. Het is dan reeds vier jaar geleden dat het dorpshuis zijn
deuren officieel opende. De brunch is dus een klassieker die vele families
samenbrengt voor een gezellige namiddag met ontbijt, koude en warme
gerechten. De prijs bedraagt 30 euro voor volwassenen, en 15 euro voor
kinderen tot 16 jaar. Kleuters mogen gratis deelnemen. Een glaasje cava,
wijn of fruitsap is inbegrepen. Schrijf in vanaf 25 september tot 1 oktober
via een mail naar brunchvrededaal@kalfort.be en schrijf het bedrag over
op reknr. BE04 7330 5164 2931 met mededeling BRUNCH. Maak er samen
met vele Kalfortenaren een gezellige middag van!
Woensdag 28 november: Novemberlezing: “Nakaarten over 14 oktober.
De gemeenteraadsverkiezingen in nationaal en lokaal perspectief”
Voor deze novemberlezing hebben we iemand uit eigen streek te gast.
Bram Wauters woont in Puurs en is professor politicologie aan de Universiteit Gent waar hij de onderzoeksgroep Gaspar leidt. Hij doet onderzoek
naar politieke vertegenwoordiging, verkiezingen en politieke partijen.
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In de novemberlezing komt hij zijn analyse van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober geven: welke partijen gingen erop vooruit, hoe
kunnen we dit verklaren en wat zijn de gevolgen? Je komt het allemaal te
weten in deze boeiende avond ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en visueel materiaal. Er is daarbij zowel aandacht voor het nationale
niveau als voor de situatie in Puurs-Sint-Amands.
14 december: Creatieve workshop - Naaicafé
Op vrijdag 14 december bent u welkom voor een creatieve workshop en
naaicafé. Deze workshop zal zeker inspiratie geven voor de komende
feestdagen en wordt opgezet door Ilse Cortebeeck van Ziezo Eco! Het
naaicafé wordt georganiseerd door da’Stof, een nieuwe zaak, met Tinneke
Dereymaeker en Hildegarde Hillaert als drijvende krachten. Meer info
volgt via Facebook of kan je opvragen via groep-v@kalfort.be
31 december: Eindejaarsdiner met after party
We verwachten weer een goed gevulde zaal voor het zeer gezellige eindejaarsdiner. We sluiten 2018 zo op een gezellige manier af. Vanaf 00.30 u. is
iedereen welkom voor de after party, om 2019 feestelijk te beginnen.
Info via evenementen@kalfort.be.
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KALLOO STAPT NU OOK...
Vijf jaar geleden namen leden van Volley Kalfort voor wie volleybal te
belastend geworden was, het initiatief om met loopclub Kalloo te starten. De geschiedenis herhaalt zich, want nu start Kalloo met een wandelafdeling die ook wordt opgezet door enkele… oud-volleyballers.
Kalloo (Kalfortse Loopclub) startte in 2013 zijn loopactiviteiten en telt momenteel ongeveer 40 leden, die in groepjes lopen op woensdag, donderdag en zondagmorgen. Zowel ervaren lopers als meer beginnende lopers
vinden er hun gading. Lopen in groep is niet alleen fijn, maar tevens de
beste garantie om het op lange termijn vol te houden. De lastigste meters
om te lopen zijn die van je zetel naar de buitendeur, zo weten ze bij Kalloo, maar als je weet dat er andere mensen op jou wachten om samen te
lopen, dan gaat dat allemaal toch net iets makkelijker.
Dezelfde redenering maakten een aantal volleybalvrouwen, maar dan
voor wandelen. Ook zij werden geplaagd door blessures bij het volleyballen, maar wilden nog wel iets actief samen doen. In september starten zij
dan ook een wandelgroep binnen Kalloo, die nu de Kalfortse Loop- en
wandelclub geworden is. Bedoeling is om op twee avonden in de week
(dinsdag en donderdag) samen te wandelen. Er wordt telkens een korte
(6 km) en een langere (11 km) route voorzien. En iedere week verandert
ook de startplaats zodat men niet altijd dezelfde route moet wandelen,
maar dat alle mooie plekjes van Klein-Brabant wel eens aan bod komen.
Zo werd er al gestart aan Dorpshuis Vrededaal en aan de Oude Pastorij in
Liezele. Wandelaars worden op de hoogte gehouden van de startplaatsen
via Facebook, via een online agenda en via nieuwsbrieven.
Naast de wekelijkse trainingen, organiseert Kalloo ook mee de Nieuwjaarsloop in ’t donker en neemt ze deel aan loopwedstrijden. Daar zouden
nu ook een aantal wandelevenementen aan kunnen worden toegevoegd,
zoals thematische en culinaire wandelingen. Kalloo blijft de band met
Volley Kalfort behouden. Voor verzekeringen, praktische zaken en sociale
activiteiten, zoals teerfeest of brunch, werken ze samen. Daarnaast organiseert Falos-Sport+, de sportfederatie van KWB, niet alleen een volleybalcompetitie maar ook verschillende jogging- en wandelevenementen.
Voor verdere vragen, mail naar kalfortseloopclub@gmail.com.
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KERMIS EN ONZE ZELFSTANDIGEN
Onze zelfstandigen zijn het hele jaar door stevig aanwezig in ons dorp.
We kunnen er terecht voor onze aankopen, maar ze steunen ook ons
verenigingsleven en ons dorphuis, zowel financieel als logistiek. Met de
kermis traden enkele middenstanders gezamenlijk op het voorplan.
Zoals elk jaar was Keukens Masure present om de vele Kalfortse verenigingen en hun activiteiten te steunen. Zo werden er 2000 ballonnen aangekocht met bijhorende flessen helium. Deze werden in dank aanvaard en
werden dan ook ingezet ter verfraaiing van de festiviteiten. Ze waren zelfs
in het straatbeeld op Pukema en de kleintjes waren er dol op. Naar aanleiding van de nieuwe toonzaal en het nakende 50 jarig bestaan trakteerde
de firma Masure de eerste kermispint op dondag voor de kermis.
Op initiatief van Wim Servaes en mede dankzij de steun van De Puntzeef,
bakkerij Schampaert, slagerij Wim en Chris, ’t Fixke, café Coolhem,
’t Lichterhof, De zoete/zoute passie, Desserts Made By Mie en restaurant
Coolhem kon tijdens de jaarmarkt op zaterdag een ontbijt aan de scherpe
prijs van 5 euro worden aan geboden. Er kwamen 96 eters opdagen. Door
het zomerse weer en het vroege startuur waanden die zich God in Frankrijk.
Er werden tijdens de kermis door Brandstoffen Maes ook twee ballonvluchten aangeboden. Ze werden gewonnen door Greet Van de Moortel
en Hugo Van Ackeren.
Dank aan alle middenstanders, ook zij die niet betrokken waren bij deze
activiteiten, voor hun blijvende inzet voor Kalfort!
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FAMILIENIEUWS
Joca ‘Jozef’ Papista, echtgenoot van Erika Penzes
(° Kovilj (Joegoslavië) - + Ruisbroek, 19 september 2018)
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Veneranda Van Noten, weduwe van François Van Oostenrijk
(° Schelle, 6 maart 1931 - + Sint-Amands, 30 augustus 2018)
Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ‘n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
Felix Vergauwen, weduwnaar van Maria Teck
(° Kalfort, 21 augustus 1928 - + Bornem, 25 augustus 2018)
Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
En wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Denk dan aan de weg door mij gegaan
Zo heb ik het niet voor niets gedaan.
John Merckx, echtgenoot van Mariette De Smedt
(° Puurs, 19 december 1944 - + 11 augustus 2018)
Zwijgzaam, stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuw dag en nacht.
Zo ben je langzaam, moegestreden,
uit ons midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd uit je lijden bevrijd.
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Roger Van Bussel, echtgenoot van Angèle Debondt
(° Dendermonde, 11 oktober 1924 - + Bornem, 11 augustus
2018)
De laatste dag van je leven, als de zon voorgoed is ondergegaan en
je moet binnentreden in de nacht van je dood, wil ik je zeggen:
“Alles is goed, alles is in orde nu. Je bent niet dood.
Je bent gewoon naar de andere oever. Je verandert gewoon van
leven, je bent nu in vrede en in rust. Alles wordt ‘licht voor je’.
Alles wordt liefde. De aarde kan je geen pijn meer doen.”
Ria Schokkaert, echtgenote van Florent Van Assche
(° Kalfort, 26 december 1956 - + Kalfort, 8 augustus 2018)
Als er iemand de hemel verdient, dan ben jij het wel.
Je was er altijd voor iedereen, sterk en zalvend,
steeds zoekend naar het compromis.
Je eeuwige positieve kijk op het leven maakte jou krachtig.
Jouw glimlach was je sterkste wapen.
Het gouden lepeltje ligt klaar. Zorg jij voor de lekkere rijstpap?
We hebben je veel te vroeg moeten afgeven.
Maar afscheid nemen is niet loslaten, het is een andere manier van
vasthouden. Voor altijd in ons hart.

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.

21

KALFORTSE KALENDER
Za. 29 september
Start kaartenverkoop Concordiavrienden
			
In Concert met Paul Michiels
Vr. 12 oktober		
19.00 u. - Ladies Evening - Groep V
Za. 13 oktober		
17.30 - 21.00 u. - Mosselfestijn Concordiavrienden
Zo. 14 oktober		
11.30 - 15.00 u. - Mosselfestijn Concordiavrienden
Zo. 11 november
Vrededaalbrunch
Za. 17 november
20.00 u. - Harmonieorkest Concordiavrienden
			
In Concert met Paul Michiels
Za. 24 november
18.00 u. - Concordiavrienden-reünie:
			
alle oud-Concordiavrienden welkom!
Wo. 28 november
20.00 u. - Novemberlezing Groep V met
			Bram Wauters
Vr. 14 december
20.00 u. - Creatieve workshop - Naaicafé - Groep V
Ma. 31 december
Eindejaarsfeest dorpshuis Vrededaal
Zo. 20 januari		
Aperitiefconcert Groep V met Aram Van Ballaert
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MET DE STEUN VAN...

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

Het 108° Kalfortse Klokske verschijnt in december 2018.
Artikels zijn welkom tot 1 december 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 20,00 euro.
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