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Woord vooraf

Beste lezer

Op 10 november was het vier jaar geleden dat ons dorpshuis officieel 
werd geopend. Het waren vier stevige jaren. Want we wisten dat het een 
serieuze gok was. Zou het wel lukken? Zowel praktisch als financieel. 
Zouden we voldoende mensen vinden die mee aan de kar gingen trek-
ken? Zou de winst groot genoeg zijn om het hoofd boven water te hou-
den?

Met het einde van het jaar in zicht, kunnen we weer de evaluatie maken. 
En die is toch voorzichtig positief. De verhuringen lopen als een trein. De 
ploeg van Hervé en zijn medewerkers, die tot vorig jaar met veel inzet de 
uitbating op zich had genomen, is vervangen door een volledige groep 
vrijwilligers. We wensen sociaal-cultureel mee de bakens te verzetten in 
Kalfort. En dat is ons gelukt met een hele serie interessante activiteiten. 
Groep V is op dat vlak een groot succes. Spijtig wel dat de rekrutering 
stopt en dat Groep V meer een organisator van activiteiten is geworden 
met een beperkte kern, dan wel een ruime sociaal-culturele organisatie. 
Maar wat niet is, kan nog komen. Op financieel vlak is de vzw erin ge-
slaagd de uitbating winstgevend te maken. Wat echter voorlopig niet lukt, 
is voldoende geld opzij te zetten om de investering, die werd gedaan door 
vele Kalfortse obligatiehouders, terug te betalen. Binnen enkele jaren staat 
ons hier een zware klus te wachten.

Eind 2018 zijn we echter tevreden, om al wat er in het voorbije jaar is 
gepresteerd. We blikken terug op een aantal fijne activiteiten. We hebben 
weer vele honderden mensen zien passeren in ons dorphuis, dat meer dan 
ooit zijn rol vervult als draaischijf binnen het verenigingsleven van ons 
actieve Kalfort.

Met dit gevoel duiken we de eindejaarsperiode in, tevreden en dankbaar 
voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

De redactie.
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De Chirojongens en -meisjes van Kalfort organiseren op 30 maart 2019 
een teerfeest voor alle oudleiding, oud volwassen begeleid(st)ers en 
oud-kookouders van de Chiro. Bij deze een oproep!

In 2016 organiseerden we ter gelegenheid van ons jubileum (60 jaar jon-
gens, 45 jaar meisjes) een gelijkaardig feest. Omwille van het grote succes 
willen we dit graag herhalen en samen met vele Chirosympathisanten 
feesten, herinneringen ophalen en oude bekenden terug ontmoeten. 
Schrijf alvast 30 maart in je agenda. De uitnodiging komt eraan!

Er werd een grote inspanning gedaan om iedereen te bereiken. En we 
hebben reeds een lijst van meer dan 386 mannen en vrouwen die in het 
verleden de chiro met enthousiasme vorm hebben gegeven. Maar niet van 
iedereen vonden we een adres of e-mailadres. Kun je ons nog helpen met 
contactgegevens van de volgende personen?

We zoeken nog... Els Boogmans (1994-1996) – 
Werner Bosman (1978-1979) – Erik Cleymans 
(1969-1970) – Danny De Cré (1985-1986) – Kristine 
De Doncker (1992-1993) – Hilde Decat (1976-
1978) – Kris D’Hont (1982-1984) – Wim Hofmans 
(1988-1990) – Ludo Kiebooms (1978-1979) – Louis 
Maes (1967-1969) –  Peter Merckx (1982-1984) 
– Jos Moons (1963-1965) – Kristel Moons (1983-
1984) – Hilde Moons (1988-1990) – Ludo Pauwels 
(1966-1971) – Dirk Rochtus (1973-1975) – Eva 
Rott iers (1994-1995) – Jozef Saerens (1965-1967) – 
Wim Van Assche (1998-2004) – Chris Van Bogaert 
(1976-1977) – Albert Van de Vondel (1962-1965) 
– Jeroen Van Neck (2006-2010) – Ingrid Verbeke 
(1976-1977) – Myriam Vercauteren (1975-1976) 
– Mo-niek Wauters (1978-1979) – Gunter Van 
Avondt – Frans Van Den Heuvel – José Van 
Meulder – Christine Demul – Mark Piessens – 
Lutgart Raes

Je mag de gegevens mailen naar chiro.kalfort@outlook.be of doorsturen 
naar 0476/47.25.41 (Ine Schokkaert).

Chiro boven! Samen met vele anderen maken we er een tof feest van!

chiro kalfort feest
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In deze aflevering van onze reeks over de Kalfortse oud-strijders heb-
ben we het kort over een man die na de oorlog een belangrijke rol 
speelde in de gemeentepolitiek... Fons Vanachter..

Jan Alfons Vanachter werd geboren in Puurs op 25 maart 1890, als één 
van de zonen van de kroostrijke familie Vanachter-Suyckens. Hij kwam 
als jonge man aan het front terecht, waar hij zich onderscheidde. Hij ont-
ving daarom het IJzerkruis, de Zegemedaille en de Herinneringsmedaille 
Albert I. Na de oorlog sloot hij zich aan bij de Vuurkruisers.

Als gevolg van oorlogsverwondingen werd hij invalide. Voor de rest van 
zijn leven oefende hij daarom geen beroep meer uit.  In 1921 huwde hij 
met Maria Cools.  Het echtpaar bleef kinderloos.

Fons was actief in het Kalfortse verenigingsleven als bestuurslid van 
de Fanfare De Verenigde Vrienden, later van de Koninklijke Harmonie 
Concordiavrienden. Fons was ook lid van de Bond van het Heilig Hart en 
andere godsdienstige genootschappen.  Zijn engagement in het vereni-
gingsleven bracht hem in de de Christelijke Volkspartij CVP. Voor deze 
partij werd hij gemeenteraadslid en later schepen van de gemeente  
Puurs. Hij kandideerde later ook op de lijst van de liberale PVV (Partij 
voor Vooruitgang).

Omwille van zijn verdiensten ontving hij diverse eretekens: Ridder in de 
Kroonorde met Zwaarden, Burgerlijk Kruis van 1ste klasse en Ridder in 
de Leopoldsorde met Zwaarden.

Fons Vanachter overleed in de “voorste kamer” van zijn huis op de Aspot 
op 8 juli 1969.

uit de oude doos
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Boven links: Doodsbrief van Fons Vanachter; rechts: Fons Vanachter  als schepen in vol ornaat. 
Onderaan: De famiile Vanachter-Suyckens. Bovenste rij v.l.n.r. Florent, Alfonsine, Louis, Adèle, Marie, 
Frans, Leonie en Jules. Onderste rij v.l.n.r. Alfons, vader Petrus Vanachter, moeder Elisabeth Suyckens 
en Louise.
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Woorden vanuit de parochie

Hou je van poëzie?  Ja?  Dan ben je vast een gelukkige vrouw, een ge-
lukkige man.  Want poëzie is als muziek die je dag opvrolijkt.  Of  als 
een kerstlamp die je avond kleurt.  

Zo lief
“Zoen zoen zoen,”
doet de bij.
“Dat is fout!”
lacht de dar.
(Dat is de man van de bij.)
“Wat doe jij nou!”
“Maar ik hou van jou,
zo zucht de bij.
Dus zoem ik zoen zoen zoen.
Ik kan er niets aan doen.”
Riet Wille

Hoor je de muziek?  Poëzie is spelen met klanken.  En dat kan gewoon 
vrolijk zijn, zoals dit gedicht.  Of het kan wat klassieker zijn zoals het vol-
gende.

Teder 
Teder de dag die nog niet wil beginnen, 
een tentenkamp van tule en wit linnen 
waarin de zon met vlokjes licht beweegt 
gelijk een vis met niets dan zilvervinnen.
Anton van Wilderode 

Als je zo naar de dingen kijkt en luistert, dan wordt het mooiste in je wak-
ker.  Dan ben je aan het mediteren.  Dan ben je aan het bidden.  Ik zou hier 
psalmen kunnen citeren, poëzie van het zuiverste allooi!  Maar hier volgt 
een meditatie bij het bijbelse verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw.

‘Juist op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Het verwonderde hen 
dat hij in gesprek was met een vrouw.’  (Johannes 4, 27)
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“Wat was dat met die Samaritaanse?”
“Oh, niets.”
Hij zwijgt. Iedereen kent hem van zijn
spreken, ik van zijn stilte. Zo wijs
weet hij woorden overbodig te maken
als water bij water, als alles na “niets”.
Ik sluit de ogen, adem langzamer,
een droevige leegte rolt als een lint
door het landschap. Ik stroom 
terug tot de bronnen van mezelf,
al het goede keert naar boven
als omgewerkte aarde. 
Ik leef voor het eerst.
“Zeg mij, is dit bidden?”
Zijn zwijgen is meer dan spreken.
Mark Naessens

Het wordt Kerstmis, een tijd van stil geluk met mensen die je lief zijn.  
Maar als je dat niet hebt, is het des te droeviger, of zelfs erg bitter:

Kerstmisdaad, 1960 
O wat waren we weer 
giftig met geschenken. 
Iemand wees wijs naar het oosten. 
Iemand vertelde een kerstnachtmerrie. 
Iemand had het over 
wrede machten op de boze aarde. 
En Mozes rijmde met Herodes 
en alles kleurde rood 
als kerstbloed. 
En Rudolf doet 
alsof zijn neus bloedt. 
Dit alles is nu verleden tijd. 
Joris Denoo 

Een akelig spel met woorden.  Ja, ook bitterheid kan poëtisch klinken!  
Maar ik hoop en ik wens uit de grond van mijn hart dat volgend gedicht 
dichter bij je leven staat:  een leven van verwachten, gedachten, lichten, 
huiveren, zuiveren, vragen bewaren…  
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Kerstnacht
Kerstnacht - het woord is als een lafenis, 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.
Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.
Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.
Ida Gerhardt 

Lees dit gedicht, herlees dit gedicht en doe het nog eens over: je zult er 
telkens een tikkeltje zaliger van worden.  In naam van de Parochieploeg en 
de Kalfortse PlAnt wens ik je een warme kersttijd.  

André.
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nieuWs van de concordiavrienden

Bedankt, Kalfortenaren!

Op 13 en 14 oktober hield ons harmonieorkest zijn jaarlijkse mosselfeest. 
Heel wat Kalfortenaren kwamen smullen van onze mosselen of van ons 
stoofvlees. Daar zijn we heel erg dankbaar voor! Zo kunnen we goede 
muziekstukken en instrumenten blijven aanbieden aan muzikanten en 
muziekliefhebbers uit onze streek.

Een maand later, op 17 november, vond ‘Harmonieorkest Concordi-
avrienden In Concert’ plaats in de splinternieuwe theaterzaal van het CC 
in Puurs, die voor deze gelegenheid volledig was gevuld. De grote Paul 
Michiels was onze gast. Met onze 80 muzikanten op het podium brachten 
we knappe composities voor harmonieorkest, schitterende filmmuziek, en 
natuurlijk ook de hits van Paul Michiels en SoulSister. Achteraf mochten 
we vele positieve commentaren ontvangen, wat ons natuurlijk heel trots 
en blij maakte. 
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Als slotactiviteit van ons feestjaar ’50 jaar Concordiavrienden’ hadden wij 
nog een heel leuk feest voorzien. Op zaterdag 24 november hielden we 
immers ons ledenfeest, inclusief reünie. Het was fijn om onze oud-leden 
nog eens te spreken en samen met hen te vieren. 

Naar goede gewoonte zetten we bovendien de leden in de bloemetjes 
die een veelvoud van vijf jaar muzikant zijn. De oudste onder hen, Frans 
Michiels, heeft een staat van dienst van maar liefst 70 jaar. Het zijn stuk 
voor stuk échte Concordiavrienden, en we hopen dat ze dat nog vele jaren 
blijven.

De volgende dag ondersteunde de Big Belly Band de optocht van de 
Brandweer van Puurs ter gelegenheid van hun jaarlijkse feest. Jonge leden 
van de harmonie dromen nu al luidop om de traditie van opstappen langs 
de Kalfortse straten, gelaafd door menig goede pint in de plaatselijke ca-
fé’s, in ere te herstellen. Meer feestelijke muziek in de straten van Kalfort 
kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.
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Wat brengt 2019?

Ons feestjaar loopt dan wel op zijn einde, al deze evenementen, de warme 
steun van de Kalfortenaren, het blije weerzien met oude bekenden, ... heb-
ben onze vereniging een nieuwe dynamiek gegeven. We zijn dan ook vast 
van plan om in het nieuwe jaar gewoon aan hetzelfde tempo en met groot 
enthousiasme verder te gaan ... of wat had u gedacht?

Op 23 februari organiseren we onze ConcordiaQuiz, op 16 en 17 maart 
houden we ons eetfestijn ... en uiteraard bereiden we ook een fijn concert 
voor! 

Op vrijdag 19 en op zaterdag 20 april vindt de 20e (!) editie plaats van 
‘Harmonieorkest Concordiavrienden In Concert’, waarop we niemand 
minder dan Jelle Cleymans te gast hebben. Ook ons eigen instaporkest 
krijgt weer een plaats op het podium. Bovendien werken we samen met 
de leerlingen van de Puurse muziekacademie. We brengen jong en minder 
jong muzikaal talent van eigen bodem samen op het podium, en hopen 
u zo een memorabele avond te bezorgen. Geïnteresseerd? Tickets zijn te 
koop vanaf 27 januari via www.concordiavrienden.be.

We hopen u op een van onze volgende activiteiten te mogen begroeten. 
Heel graag tot dan!

De Concordiavrienden



de kalfortse klok14

Mooi gedekte tafels, kerststerren, rode accenten, prettige lichtboom-
pjes op de toog en een stemmige kerstboom in de hoek nodigden 78 
KVLV’ers ten dis voor het eindejaarsfeest 2018 .

Na het aperitief met zelfgemaakte hapjes verwelkomde Nini de nieuw-
komers, de terugkomers, de trouwe leden en de mannen van de tap.  Ze 
herinnerde aan de advent, periode van verwachting naar Kerstmis, feest 
van hoop en licht en ze besloot haar inleidend woordje met deze tekst van 
Tomas Brugland:

Kerstmis verwachten 
Is kijken naar de wereld 
Door de ogen van een kwetsbaar kind
Wat is goed en mooi?
Wat mag altijd blijven bestaan?      Kerstmis verwachten
         Is kijken naar jezelf
Kerstmis verwachten       Door de ogen van een kwetsbaar kind
Is kijken naar elkaar       Wat heb ik voor goed gedaan?
Door de ogen van een kwetsbaar kind     Wat beteken ik voor de ander?
Wie doet het goede?
Wie zorgt echt voor elkaar?

eindeJaarsfeest kvlv
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De lekkere zelfgemaakt knolseldersoep met pesto werd door iedereen 
gewaardeerd en smaakte naar nog.  De hoofdschotel was prachtige Poule 
au whisky, ook van eigen makelij.

Het ludieke optreden van “Les Poupées Passionnées” daagde iedereen uit 
om de relativering van het leven  te ontdekken door te focussen op inner-
lijke rust.  Ontspanning in de ware zin van het woord en nog wel op hoog 
niveau.

Na dit optreden zat de sfeer er flink in en werd het jaarprogramma 2019 
besproken en werden er plannen gemaakt voor een meerdaagse reis naar 
Amsterdam.

Op het eind van de avond werd een dessertbord geserveerd -wat dacht 
je?- door eigen leden gecreëerd.

KVLV wenst al haar leden en heel de Kalfortse gemeenschap een zalige 
Kerstmis.  Dat we mekaar nog dikwijls op een gezellige manier mogen 
ontmoeten. 
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Op 10 november verzamelden de leden van de vzw, de vrijwilligers en de 
fi nanciers voor het vierde jaarfeest. Het werd een zeer gezellig samenzijn, 
dat aantoonde dat er nog heel wat enthousiasme schuilt in ons dorpshuis. 
Er werd een kort overzicht gegeven van de resultaten van 2018, aan de 
hand van de doelstelling die we ons bij de stichting van de vzw stelden.

Doel 1: Infrastructuur voor de Kalfortse verenigingen en families
Het gebruik van het dorpshuis zit sinds 2014 in stijgende lijn. Tijdens 
weekends is het steeds op enkele dagen na volgeboekt. Kalfortse vereni-
gingen en de Kalfortenaren kunnen volop gebruik maken van de infra-
structuur. Meer dan de helft van de verhuringen is voor rekening van 
leden van de vzw, Groep V en de werkgroep evenementen. Elk jaar kun-
nen de leden van de vzw gebruik maken van de zgn. sperperiode, waar-
door zij sneller kunnen boeken dan andere potentiële kandidaten. In ruil 
hiervoor wordt aan de verenigingen gevraagd mee verantwoordelijkheid 
te dragen, de huur te betalen, dranken af te nemen en mee te werken aan 
de evenementen. Deze doelstelling is in 2018 dus zeker gehaald.

Jaarfeest dorpshuis vrededaal
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Doel 2: Gemeenschapsopbouw door het verenigingsleven te stimuleren
Ons dorpshuis speelt een sociale rol. Het brengt de Kalfortenaren samen. 
Dit pogen we te doen door het organiseren van eigen activiteiten, die 
openstaan voor iedereen. 2018 was een zeer druk jaar met als belangrijkste 
activiteiten: het aperitiefconcert met Bruno Deneckere, de kookworkshop 
wereldkeuken; de comedy avond, Park Populair, de culinaire fietstocht, 
Kalfort Kermis met Vurig Vrededaal en Kalfort Local, de ladies evening 
en de Vrededaalbrunch. Iedereen is welkom, verenigd of niet-verenigd 
en waar mogelijk worden de evenementen in samenwerking met andere 
vereniging georganiseerd. Alle evenemenenten kunnen rekenen op een 
doorgedreven promotie via flyers, affiches, website, facebook, mailings…

Doel 3: Efficiënte uitbating
Mogelijk de belangrijkste realisatie van het voorbije jaar is de nieuwe uit-
bating. Het was immers een hele uitdaging Hervé met zijn medewerkers 
te vervangen door een goed draaiende vrijwilligersorganisatie. En dat is 
ons grotendeels gelukt. Er werd een nieuwe uitbatingsstructuur op poten 
gezet met haalbare taken en verantwoordelijkheden voor vrijwilligers. 
Met zaalverantwoordelijke Warre Van Hoeck, een verantwoordelijke voor 
reservaties, een planner, onthaalverantwoordelijken, een technische ploeg, 
medewerkers voor het onderhoud van de vergaderlokalen, drankbeheer-
der en onthaalmedewerkers en dit alles ondersteund door een ploeg vrij-
willigers. We weten dat het niet perfect is, maar wel dat het al zeer goed is. 
Tijdens het jaarfeest werd de nieuwe ploeg vrijwilligers bedankt voor hun 
inzet! Zonder hen zou het dorpshuis helemaal vierkant draaien.
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Doel 4: Gezond financieel beheer
De vzw slaagt er in met de uitbating het dorpshuis drijvend te houden. 
Veel moeilijker is het om het kapitaal, dat binnen een vijftal jaren moet 
worden terugbetaald, te verzamelen. En al is er enige verbetering merk-
baar door het optimaliseren van de in- en uitgaven, toch blijkt telkenjare 
de winst te klein. Er is dus meer nodig… Hiervoor hopen we op giften van 
Kalfortenaren en sponsering van bedrijven.

 
   OPROEP AAN DE KALFORTENAREN

   In het licht van het nieuwe jaar 2019 willen wij op uw  
   vrijgevigheid beroep doen. Uw gift kan voor je personen-
   belasting van 2018 nog nuttig zijn, vermits ze fiscaal 
   aftrekbaar is.

   Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbeta-
   len, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 
   euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter met
   selwerk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje
   van ons dorps-huis terugbetalen! De Koning Boudewijn
   stichting verleent haar medewerking aan het project. 

   Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer
   BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting
   met vermelding ‘***128/2866/00066***’.
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Het najaar van 2018 was zeer druk van het dorpshuis. En de jaarwis-
seling belooft niet anders te zijn. Twee grote activiteiten staan de vol-
gende maanden op stapel.

Eindejaarsfeest

Al enkele jaren wordt er in samenwerking met Traiteur De Puntzeef een 
eindejaarsdiner in dorpshuis Vrededaal georganiseerd. Wegens het grote 
succes van de vorige edities gaat deze ook dit jaar door. Voor een volle-
dige menu (incl. dranken tot 0.30 u.) betaal je 90 euro per volwassene en 
40 euro per kind tot 16 jaar. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wees 
er dus snel bij, als je nog graag deelneemt. Voor inschrijvingen en meer 
inlichtingen, mail naar evenementen@kalfort.be

Vanaf half één is iedereen welkom om samen met “le tout Calfort” het jaar 
2019 feestelijk te starten op de after party.

uW dorpshuis nodigt uit
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Apertiefconcert met Aram Van Ballaert, zondag 20 januari, 11 u.

Mogelijk kent u Aram Van Ballaert als popmuzikant. Gitarist bij Novas-
tar of excentrieke drummer bij The Clement Peerens Explosition. Hij is 
echter nog véél meer: componist voor televisie en film, docent aan het 
Lemmensinstituut in Leuven, gastmuzikant en solist bij orkesten zoals het 
Royal Philharmonic Orchestra of Flanders en het Vlaams Radio Orkest. 

In het Dorpshuis van Kalfort keert hij terug naar een solorepertoire voor 
klassieke en minder klassieke gitaar. Aram, een muzikant met Klein-Bra-
bantse roots, nodigt u uit in zijn intieme gitaaruniversum: één stoel en een 
reeks gitaren. 

Op het programma staan onder meer ‘The Red Fantasy’ (een hommage 
aan rode wijn, voor klassieke gitaar) en eigen composities uit ‘Quiz me 
Quick’. Heel wat goede redenen dus om naar zijn nieuwe voorstelling te 
komen luisteren. Aperitief en hapjes komen er bovenop!

Een unieke gelegenheid om ons dorpshuisjaar goed in te zetten!

Kaarten kan je verkrijgen aan 10 euro via de webshop van Puurs-Sint-
Amands. Aan de kassa betaal je 12 euro.
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Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is onvolledig. Ze is gebaseerd op informatie die ons 
werd meegedeeld. Wenst u een overlijden ook te laten vermelden, dan kan u 
steeds contact opnemen. Ook foto’s van de overledenen worden graag en met 
veel respect bewaard.

Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website  
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

faMilienieuWs

Joseph ‘Jeff’ Szapinszky, echtgenoot van Laurette Depauw
(° Puurs, 4 november 1943 - + Bornem, 9 december 2018)
Gepassioneerd voetballer K. Puurs Excelsior 
Het zijn vaak de kleine dingen die in onze herinneringen blijven; 
de vredige momenten samen, een glimlach, een bepaald gebaar. 
Hoe zwaar het nu ook is, op den duur zullen 
deze kleine dingen het verdriet verzachten.

Sibil Van Nuffel, echtgenote van Pierre Amelinckx
(° Temse, 1 november 1939 - + Kalfort, 9 december 2018)
Stil ben je van ons heengegaan. Je hebt altijd voor ons klaargestaan. 
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven. Zo was je hele leven. 
Je was een schat voor ons allen. Je te moeten missen valt ons zwaar.

Louis Feremans
(° Puurs, 15 januari 1921 - + Ruisbroek, 25 oktober 2018)
Zoals hij geleefd heeft - in alle eenvoud en stille goedheid - 
zo is hij heengegaan. 
Het leven en de jaren hadden hem de laatste tijd getekend. 
Gesterkt door het gelovig gebed van de kerk 
is hij binnengetreden in Gods eeuwige liefde.

Philomena Van Hoeck, weduwe van Alfons Cools
(° Breendonk, 23 februari 1934 - + Puurs, 4 oktober 2018) 
Lid van Samana.
Ik verlaat diegenen die ik lief heb, 
om diegenen die ik lief had weer te zien.
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Vr. 21 december Quiz KWB Puurs - Dorpshuis
Zo. 30 december Eindejaarstocht Wandelvriendenkring - Dorpshuis
Ma. 31 december Eindejaarsfeest dorpshuis Vrededaal
Zo. 20 januari  Aperitiefconcert Groep V met Aram Van Ballaert
Do. 7 februari  Petanqueavond - Dorpshuis
Za. 23 februari  Concordiaquiz - Dorpshuis
Za. 16-zo. 17 maart Eetfestijn Concordiavrieden - Dorpshuis
Vr. 22 maart  Winter-BBQ - Dorpshuis
Za. 30 maart  Teerfeest Chirojeugd - Dorpshuis
Vr. 19-za. 20 april In Concert - Harmonieorkest Concordiavrienden - 
   CC De Binder
Vr. 26 april  Pokeravond - Dorpshuis
Vr. 10 mei  Mountainbiketocht - Dorpshuis
Zo. 26 mei  Park populair -Dorpshuis
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Het 109° Kalfortse Klokske verschijnt in april 2019. 
Artikels zijn welkom tot 1 april 2019 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.

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

MET DE STEUN VAN...




