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WOORD VOORAF
Beste lezer

Enkele weken geleden vergaderden de leden van de werkgroep evenementen van 
het dorpshuis en de kern van Groep V. Bedoeling is nauwer samen te werken bij het 
opmaken van de programmatie. Elk jaar zal de kalender worden opgemaakt en zullen 
werkgroepjes per event worden samengesteld. Op die manier hopen we soepeler te 
werken en het werk beter te kunnen verdelen.

Hoe belangrijker zijn de evenementen van het dorpshuis en Groep V eigenlijk voor het 
dorpshuis? In elk geval zijn ze financieel onontbeerlijk. Het geld dat we opzij kunnen 
zetten voor het afbetalen van het kapitaal wordt integraal opgebracht door onze 
evenementen. Dit is dus van levensbelang. Maar misschien nog meer dan financiële 
winst bouwen onze organisatoren een eigen dynamiek rond het dorphuis. Door het 
organiseren van kwaliteitsvolle grote events met een mooi programma zoals Park 
Populair en Vurig Vrededaal trekken zij een divers publiek naar ons dorpshuis. Door 
het organiseren van kleinschaligere activiteiten, creëren ze een warme sfeer van 
samenwerking, gemeenschapsvorming, vriendschap en verbondenheid. We kunnen 
dus niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de events zijn voor het dorpshuis.

Daarom via deze weg graag een oproep. Kom naar onze activiteiten en participeer. 
Iedereen is welkom! Of mischien wil je wel meer en wil je je graag engageren in onze 
groep en samen nadenken over activiteiten, er eentje organiseren of gewoon een 
helpende hand toesteken? We horen het graag. Stuur een mailtje naar evenementen@
kalfort be om je te laten opnemen op onze mailinglijst, om een suggestie te doen, 
om je aan te bieden als vrijwilliger. Maak zo ook deel van de grote dorpshuisfamilie. 
We zullen je met open handen ontvangen.

Je kan er een hele vakantie over denken.                Want inderdaad, dit zouden we nog 
vergeten, we wensen je een deugddoende en lange vakantie met veel tijd voor jezelf, 
je familie en vrienden!

Veel leesplezier.

De redactie.
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UIT DE OUDE DOOS

Meisjes van het vijfde en zesde leerjaar op de foto: Julienne De Bondt, Lydia De Brouwer, Renilde 
Peeters, Roza Peeters, Christiane Van Camp, Lena De Laet, Tilly Cools, Jeannine Pepermans, Simonne 
De Cat, Lia Van Achter, Julienne De Keersmaecker, Annie Lemmens, Vera De Raedt, Maria Moons, 
Julienne Saerens, Magda Cloostermans, Greta De Laet, Rita Smedts, Mady François, Christianne 
Spiessens, Maria-Louise Vingerhoets, Christiane Van Audenrode en Frieda Moons.

poseren de leerlingen van de hoogste 
klassen van de lagere school en de kleu-
tertjes ter gelegenheid van de prijs-
uitdeling van de meisjes van het zesde 
leerjaar. Je ziet hoe de afgestudeerden 
stralen, klaar om een nieuwe grote stap 
in de wereld te zetten. En de kleutertjes 
die staan er wat onwennig bij, niet goed 
wetend wat hen overkomt. 

Iemand die de kleutertjes op de eerste 
rij herkent? We zijn blij met elke iden-
tificatie! Dank aan Frieda Moons, die 
ons deze mooie foto bezorgde.

Dit jaar tonen we in de kermistentoon-
stelling de vele Kalfortenaren die hun 
broek (of rok) versleten op de Kalfortse 
schoolbanken.  Het wordt een nostal-
gische terugblik op de onbekommer-
de schooltijd, die we allemaal hebben 
meegemaakt.

We publiceren graag een foto met veel 
volk. Eind jaren vijftig was er te weinig 
plaats in de Kalfortse meisjesschool 
voor de vele leerlingen. Daarom ge-
bruikten het vijfde en zesde leerjaar een 
klasje in de kleuterschool. Op de foto 
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PARK POPULAIR
ten, kwaliteitsvol gebrachte muziek 
die iedereen kon bekoren. Met enige 
vertraging sloten the Lost Souls and 
Friends ons park populair. Deze oude 
rockers slaagden erin vanaf de eerste 
klanken die ze produceerden de even-
tuele twijfels helemaal weg te nemen.
Met deze ingrediënten werd Park Popu-
lair weer een succes. De aspergerechtjes 
brachten de nodige Kalfortse invulling 
en het edele vocht vloeide rijkelijk, zo-
dat we ook rijkelijk laat deze feesten 
konden afsluiten. 

Uw dorpshuis dankt alle vrijwilligers 
die een handje hebben toegestoken en 
CC De Binder bij de hulp voor de pro-
grammatie. Op naar een ongetwijfeld 
even succesvolle editie volgend jaar!

Op zondag 26 mei verzamelden hon-
derden dorpshuissymathisanten in de 
Vrededaaltuin voor Park Populair. En 
zij zagen dat het goed was...

De Big Belly band opende traditiege-
trouw het tuinfeest en bracht de vroe-
ge aanwezigen in de juiste stemming. 
De laatste klanken waren nog maar pas 
uitgestorven of kindertheater Jeuk nam 
het vooral jonge publiek op sleeptouw 
met dansbare muziek en spelletjes. De 
jongens en meisjes konden zich ook 
uitleven op het springkasteel of zich 
laten grimeren in een figuur naar keu-
ze bij Niki. Dit is steeds een voltreffer. 
Vanaf half vier startte het stevigere 
werk met de covergroep Soul4You. De 
band bracht wat we van hen verwacht-
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MARIA-OMMEGANG
Als je niet meestapt, kan je de omme-
gang ook op een andere manier steu-
nen, want het is elk jaar een huzaren-
stuk om de nodige financiële middelen 
bij elkaar te krijgen. Je kan gewoon lid 
of steunend lid worden van de omme-
gang door het storten van respectie-
velijk 30 of 150 euro op rek.nr. BE12 
7332 3226 3092 van Ommegangcomité 
Kalfort, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs-
Sint-Amands. Help ons deze mooie 
traditie te laten overleven.

Graag willen we je aandacht vestigen 
op enkele opvallende elementen: het 
Keizer Karelgenootschap van Gent, 
vuurspuwer Gregory, de vlegelaars van 
Breendonk... en dit zijn slechts enkele 
redenen om zeker te komen kijken!

Op zondag 25 augustus is het weer om-
megang, nu al voor de 32ste keer. Het 
ommegangcomité doet zijn uiterste 
best om er een boeiende en beklijven-
de editie van te maken, en dit met jouw 
medewerking!

De eerste pasbeurten vonden in juni 
plaats en leverden al 130 deelnemers 
op. Als je weet dat het hier gaat om 
losse figuranten, dan begrijp je dat dit 
een groot aantal is. Enkele groepen zijn 
zelfs bijna volledig. Wil je er ook graag 
bij zijn, dan kan je naar de volgende 
pasbeurten komen. Ze vinden plaats op 
de volgende dagen in ons dorpshuis.
Di. 16 augustus - 19u-20u 
Za. 17 augustus - 19u-20u
Ma. 19 augustus - 19u-20u 
Za. 24 augustus - 14u-15u30 
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KALFORT KERMIS IN HET DORPSHUIS
Tien dagen lang kermis vieren, dat 
kunnen ze alleen maar in Kalfort. Ons 
kermiscomité Kalité werkt een heel 
jaar om een tof programma in elkaar 
te boksen. En vanzelfsprekend draagt 
dorpshuis Vrededaal in samenwerking 
met heel wat verenigingen zijn steen-
tje bij.

Het dorpshuis is elke dag geopend 
van vrijdag 23 augustus t.e.m. zondag 
1 september. Volgende verenigingen 
helpen ons hiermee: Hard/t voor Muco 
(aperobar op vrijdag), Concordia-
vrienden (Café Concordiavrienden op 
zondag), VKSJ Puurs (op maandag), 
Groep V (Kalfort Local, op dinsdag), 
het Ommegangcomité (terugkomdag, 
op woensdag), Samana (gemeentelijke 
ziekendag, op donderdag), Volley-Kal-
loo (dorpsquiz op vrijdag) en Dansliga 
(op zondag). Heel de week kan je er dus 
terecht voor een drankje. Daarnaast 
vinden er enkele activiteiten plaats, 
die zeer de moeite waard zijn: Vurig 
Vrededaal, Kalfort Local, de Gemeen-
telijke Ziekendag, de Dorpsquiz, de 
prijsuitreiking van de Loopronde van 
Kalfort en de opendeurdag van Dan-
sliga Puurs. Genoeg gelegenheid dus 
om uw dorpshuis (en de vereniging die 
uitbaat) te steunen. Kalfort kermis is 
voor het dorpshuis van groot belang 
en niet alleen financieel. Want in deze 
kermisweek speelt ons dorpshuis zijn 
rol voluit: een plaats zijn waar we sa-
men gemeenschap kunnen vormen. We 
hopen jullie er te mogen verwelkomen!

VURIG VREDEDAAL 
Zaterdag 24 augustus

Zet 24 augustus in je agenda voor 
de vierde editie van Vurig Vrede-
daal, een gezellige avond in de tuin 
van uw dorpshuis,. Vanaf 17u bent u 
welkom in onze tuin, die bij valavond 
vurig wordt uitgelicht door de Vuur-
meesters van Melle.  

Programma

20u - Taiko Ikezuki
Taiko is een dynamische Japanse 
vorm van slagwerk, Taiko is luid, snel 
en indrukwekkend. Met Taiko Ikezuki 
halen we een topgroep naar Kalfort. 
20u30 - Officiële opening Kermis
20u45 - Concert Concordiavrien-
den
22u - Taiko Ikezuki
23u - Vuuract Circus Paljasso  
“Schoverik” zet onze tuin letterlijk en 
figuurlijk in vuur en vlam.
23u30 - Coverband, die ons tot 1u 
in de juiste sfeer houdt..

Het programma wordt u aangeboden 
door dorpshuis Vrededaal i.s.m. CC De 
Binder en enkele sponsors.
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KALFORT LOCAL 
Dinsdag 27 augustus

Op dinsdag blazen we opnieuw ver-
zamelen in de tuin van ons dorpshuis. 
Dan maken we vanaf 20u30 plaats 
voor lokaal talent. Een avond vol 
muzikaal amusement en enkele on-
versneden verrassingen

Programma

- Stampede ft. The Kalfort R&B 
Junior Stars 
Jeugdig talent van eigen bodem 
in een originele bezetting, onder-
steund door een begeleidingsgroep 
die daarna het beste van zichzelf 
geeft.
- Amity Boulevard 
Mix van vriendschap, liefde voor de 
muziek en een uitstekende songkeu-
ze. met 3 Belgische vrienden en 2 
Nederlandse vriendinnen  Recht uit 
de kelder van ons dorpshuis!
- Tears of Maria
Een nieuwe gelegenheidscover-
band, die met de hulp van On-
ze-Lieve-Vrouw en tranen van 
vreugde, ontroering en miserie, op 
korte tijd een set van fijne rock- en 
popliedjes heeft ingeoefend. Er 
golden strikte toelatingsvoorwaar-
den voor deze groep. Alle muzi-
kanten moesten immers een binding 
hebben met Kalfort. Niemand weet 
of de groep na de kermis nog zal 
optreden. Neem dus geen risico en 
kom op 27 augustus zeker kijken en 
luisteren.

HOOGTEPUNTEN
ONTBIJT MET EEN STER
Zaterdag 31 augustus

Voor het tweede jaar op rij organi-
seren de zelfstandigen van ons dorp, 
in samenwerking met Kalité, dorpshuis 
Vrededaal en Maniflex, een lekker 
ontbijt. Dan is er geen snelle hap 
maar een stevige maaltijd met vrien-
den en familie,. Niemand minder dan 
Jo Vally zal voor de nodige muzika-
le ondersteuning zorgen. Inschrijving 
Brasserie Vrededaal, Dekol en Café 
Coolhem. 

Programma

8u00-10u30 - Ontbijt (hoek Schip-
straat/Dorp, Dorpshuis Vrededaal, 
Brasserie De Hert)
10u15 - Eric Flanders (Dorpshuis) 
10u30 - Jo Vally (Dorpshuis)
11u30 - Dessertenbuffet bij keuken-
center Masure 
11u30 - Signeersessie Jo Vally en 
optreden Eric Flanders (hoek Schip-
straat/Dorp) 

Meer info en inschrijven: info@maniflex.be
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demie voor Muziek en Woord Boom, 
afdelingen Breendonk, Ruisbroek en 
Puurs-centrum. Indrukwekkend!

Ons harmonieorkest bracht prachtige 
muziekwerken als ‘Jules Verne on the 
Moon’ en ‘El Camino Real’, ons in-
staporkest speelde de pannen van het 
dak, en het kinderkoor blies het publiek 
omver met hun enthousiasme. Maar het 
hoogtepunt was natuurlijk het gastop-
treden van Jelle Cleymans.

In een mum van tijd had hij het publiek 
op zijn hand met oprechte - en bij wij-
len hilarische - bindteksten. Dat Jelle’s 
wortels voor de helft in Puurs liggen, 
maakte de connectie tussen publiek, 
artiest en orkest alleen maar sterker. 
Jelle Cleymans heeft bovendien een 
stem als een klok. Hij bracht zijn eigen 

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
In  Concert met Jelle Cleymans

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april bracht 
ons harmonieorkest de 20ste editie van 
haar ‘In Concert’-project. Voor deze 
jubileumeditie hadden we alle registers 
opengetrokken. Want waar ánders dan 
bij een concert van de Concordiavrien-
den kan je twee orkesten, een 140-kop-
pig zangkoor en een topartiest als Jelle 
Cleymans vinden op één podium?

Inderdaad: niet enkel ons harmonieor-
kest, maar ook ons instaporkest Band 
for the Future nam een deel van het 
concert voor zijn rekening. De presen-
tatie van het concert was in handen van 
Steven De Kerf. Daarbovenop mochten 
wij ook nog rekenen op de zangkun-
sten van de leerlingen van de samen-
zangklassen van de Gemeentelijke Aca-

Harmonie-orkest Concordiavrienden in concert..
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nen op de steun en ondersteuning van 
onze vereniging rekenen. Wij voor-
zien bijscholing voor klarinet, altsax, 
tenorsax, trompet, cornet, trombone, 
hoorn, althoorn, bariton of tuba. Ook 
muzikanten met een ander instrument 
zijn uiteraard welkom bij ons. Die moe-
digen wij aan om naar de muziekaca-
demie te gaan. Wel zorgden wij ervoor 
dat de verplichte les ‘groepsmusiceren’ 
niet aan de muziekacademie gevolgd 
dient te worden, maar in ons (instap)
orkest kan plaatsvinden.

Tijdens het infomoment liet ons in-
staporkest ‘Band for the Future’ onder 
leiding van Danny Polfliet horen hoe 
snel je als leerling mee kan spelen in 
een orkest. Johan Peeters zette de aan-
wezigen zelf aan het werk en liet hen 
muziek maken op plastieken buisjes. 
Geïnteresseerden konden vervolgens al 
onze instrumenten zelf uitproberen.

song ‘Papa, ik lijk steeds meer op jou’, 
maar ook werk van Bart Peeters, Rob 
De Nijs en André Hazes bracht hij vol 
overgave. Wauw! Jelle overtrof al onze 
verwachtingen.

We hopen natuurlijk dat ons publiek 
van het concert heeft genoten, maar 
ook wijzelf gaan nog lang met heel veel 
plezier aan dit optreden terugdenken!

Muziekopleiding

Op al onze concerten trachten we steeds 
het publiek te besmetten met het mu-
ziekvirus. En één week na ‘Harmonie-
orkest Concordiavrienden In Concert’ 
hielden we een infomoment over onze 
muziekopleiding met daaraan een in-
strumentenvoorstelling gekoppeld.

Gemotiveerde mensen die een blaasin-
strument willen leren bespelen, kun-

Jeugdige en minder jeugdige muzikanten poseren maar al te graag met Jelle Cleymans..
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Een tiental nieuwe leerling-muzikan-
ten sloot zich aan bij onze vereniging 
en zal in de volgende weken aan de slag 
gaan met hun nieuwe instrument. We 
heten hen van harte welkom, en wen-
sen hen alvast veel succes!

Verder

Nu maken de Concordiavrienden zich 
op voor de zomer. Op 15 augustus luis-
tert ons orkest de misviering in de 
Lichterstraat op. Op 24 augustus vind je 
ons orkest in de tuin van het dorpshuis 
tijdens ‘Vurig Vrededaal’. De dag erna 
staat onze vereniging in voor de uitba-
ting van het dorpshuis én stappen wij 
mee in de Maria-ommegang. Onze Big 
Belly Band is daarnaast op maandag 26 
augustus aanwezig op de braderij en op 
Kalfort Zingt.

We komen elkaar deze zomer dus onge-
twijfeld wel eens tegen. Graag tot dan!
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ijsje van de ijskar. Het werd al bij al een 
zonnige maar winderige namiddag on-
danks de mindere weersverwachtingen. 

Dinsdag 4 juni werd de jaarlijkse 
daguitstap naar Mechelen georgani-
seerd. In de voormiddag werden we 
verwacht in de brouwerij Het Anker 
voor een rondleiding. Het Anker brouwt 
reeds vijf generaties lang bier in het 
Groot Begijnhof. De oude recepten vor-
men nog steeds de basis van het brouw-
proces. Een variatie van hop en kruiden, 
zoals zwarte drop, steranijs en komijn, 
brengt de bieren verder op smaak.  We 
eindigden met het proeven van hun 
meest gekende bieren, de Gouden Ca-
rolus Classic en de Carolus Tripel. In 
het restaurant van Het Anker genoten 
we van ons middagmaal naar keuze,  
Mechelse koekoek of Omegabaars. Om-
streeks 15 uur kwamen de stadsgidsen 

KVLV OP UITSTAP

De voorbije maanden werden tal van 
activiteiten ingericht door onze plaat-
selijke KVLV afdeling. Een korte op-
somming: bingo namiddag, voor-
dracht over de klimaatswijziging en 
een opfrissing van de nieuwe ver-
keersregels. We waren creatief bezig 
met een kookles van zomerse stoof-
potjes en een geslaagd bloemstuk voor 
Pasen.  Sportief als we zijn, fietsten we 
op 9 mei naar Sint-Amands.

Op zaterdag 11 mei hielden we de 3de 
editie van onze wandeling gevolgd door 
een BBQ. De wandeling volgde een uit-
gestippeld parcours van 7 km langs de 
stille wegen van Kalfort. Ongeveer een 
30-tal stappers namen hieraan deel. De 
BBQ lokte dan weer 98 eters die genoten 
van de verschillende vleessoorten ver-
gezeld van de nodige groentjes en sau-
zen. Afsluiten deden we met een lekker 
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Ook de komende maanden staat er heel 
wat op ons programma: op 11 juli dag-
fietstocht naar Antwerpen met gebruik 
van de waterbus in Hemiksem, verder 
nog enkele interessante voordrachten 
met als thema ‘Gezond de winter door’ 
en ‘Humor in de geneeskunde’, koken 
en bloemschikken komen ook nog aan 
bod. Eerst genieten van een weldoende 
vakantie en na een geslaagde Kalfort 
Kermisweek terug aan de slag.

Ferre en Rudi ons ophalen voor een 
plezante wandeling door de binnen-
stad van Mechelen. Zij combineerden 
op onnavolgbare wijze de geschiedenis, 
de folklore, de politiek en de roman-
tiek van de Dijlestad. We wandelden 
langs het Klein Begijnhof, de Melaan, 
de Dijleboorden en het Aartsbisschop-
pelijk Paleis. Uiteraard was er een tus-
senstop ter verfrissing van de innerlij-
ke mens. De tocht verliep verder langs 
de IJzerenleen om te eindigen aan de 
Grote Markt met het verhaal van de 
Zwette Margriet. Er restte nog een 1u30 
vrije tijd alvorens huiswaarts te keren.   
Kortom, andermaal een geslaagde uit-
stap, dit keer dicht bij huis.
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Het schoolfeest was de apotheose van 
twee weken drukte in onze scholen.
In kleuterschool De Regenboog werd 
er twee weken rond het thema “De 
KliMaatjes”gewerkt.  In een tijd dat 
het klimaat in de hele wereld volop in 
de kijker staat en iedereen beseft dat er 
iets moet gebeuren, leerden ook onze 
kleuters hoe ze hun steentje kunnen 
bijdragen om voor de wereld te zor-
gen. Daarvoor gingen ze op uitstap: 
onze kleinsten gingen kijken in tuinen 
en leerden over bloemen en planten in 
een tuincentrum, imker Vony van Cool-
hembos kwam vertellen over de bijtjes 
die belangrijk zijn en met uitsterven 
bedreigd, onze tweede kleuterklassers 
exploreerden de omgeving, leerden wat 
ze met afval moeten doen, onderzoch-
ten de weersomstandigheden en de

Op zaterdag 25 mei organiseerden 
onze Kalfortse scholen De Regenboog 
en Twinkelveld hun jaarlijkse school-
feest.  De technische ploeg en Patrick 
en Benjamin van onze gemeente wa-
ren om zeven uur op post voor de eer-
ste voorbereidingen: podium plaatsen 
en elektriciteit voorzien over het hele 
feestplein. De beide schoolteams, ou-
dercomité en ouders gingen vanaf ne-
gen uur met z’n allen aan de slag om 
het feestterrein in orde te maken. De 
hemelsluizen gingen nog open, maar 
in de regen werd er naarstig verder ge-
werkt. Tegen de middag scheen de zon 
en konden we ook buiten de tent alles 
verder klaar zetten. Door de vele hel-
pende handen raakte alles nog vrij snel 
klaar voor het grote feest.

SCHOOLFEEST KALFORTSE SCHOLEN
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werden geoefend om samen nummer-
tjes in elkaar te steken, over klasgroe-
pen heen. Er zat weer heel wat talent 
tussen onze leerlingen: dans in allerlei 
stijlen, voetbal, ballet, ritmisch turnen, 
zingen, zelf muziek maken op allerlei 
instrumenten alleen of in samenspel, 
orkest, moppen vertellen, toneel spe-
len, acrogym… het kwam allemaal aan 
bod.

Om 14u opende meester Gunter het 
schoolfeest en ging het vrij podium van 
start van Twinkelveld, waar de leer-
lingen naar eigen wens en plezier hun 
beste beentje konden voorzetten. Pre-
sentator Eddy zorgde de hele dag voor 
de gepaste muziek en aankondiging. 
Om 15u opende juf Carine de “Klimaat-
show” van de kleuters van De Regen-
boog.  De volgende nummertjes werden 
voor het enthousiaste publiek op het 
podium gebracht.

derdeklassers bezochten het contai-
nerpark en leerden alles over sorteren 
en recycleren. Met een opruimactie in 
de naburige straten zorgden we voor 
een mooier Kalfort. We hopen dat ie-
dereen nu zijn sigarettenpeuk en afval 
in de vuilnisbak gooit. We sloten het 
project af met een mini-klimaatmars 
en lieten zien wat we moeten doen voor 
een beter klimaat en hoe we de wereld 
zelf een beetje kunnen helpen redden. 

Al die ervaringen werden muzisch uit-
gedrukt in een dansnummertje dat als 
apotheose van de twee projectweken 
werd getoond op het podium tijdens 
een spetterend schoolfeest.

In de lagere school Twinkelveld werd er 
tijdens alle vrije momenten druk geoe-
fend voor het vrij podium. De leerlin-
gen brachten hun dans- en acteertalent 
boven en ook de sociale vaardigheden 
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1.  Gele klas: spelen en dansen in de tuin.
2. Rode klas: de bijtjesdans
3. Oranje klas: de frigoboxtoeristen ne-
men hun afval mee
4. Blauwe klas: dansen in zon en regen.
5. Groene klas: opgeruimd staat netjes.
6. Samen zingen voor het klimaat.

De leerkrachten van Twinkelveld zon-
gen hun 10 jaar bestaand schoollied en 
daarna volgde het tweede deel van het 
vrij podium met de leerlingen van de 
lagere school.

De leden van het oudercomité zorg-
den in de verschillende werkgroepen 
voor  een prachtige voorbereiding van 
een spetterend schoolfeest: techni-
sche ploeg, catering, drank, speel-
straat, sponsorgroep, desserts, toog...

Natuurlijk kon de volledig gratis “speel-
straat” niet ontbreken in Schipstraat, 

Winkelveld en speelplaats lagere 
school, waar kinderen naar hartelust 
konden spelen op springkastelen, met 
constructiemateriaal, spelmateriaal 
van de jeugddienst en schminkstand. 
Dit alles werd mede gefinancierd door 
verschillende sponsors.

Ondertussen kon iedereen gezellig ge-
nieten van het spektakel bij een glaasje, 
een zelf gemaakt prachtig desserten-
buffet en een grootse BBQ. 

Het werd weer een geslaagd feest voor 
kinderen, ouders, familie, vrienden, 
leerkrachten en de Kalfortse gemeen-
schap. Mede dankzij de vele vrijwil-
ligers, een hardwerkend oudercomité, 
vrijwillgers en beide schoolteams! Om 
22u was alles weer opgekuist en konden 
de straten weer vrij gegeven worden. 
Toen keerden alle werkers moe maar 
voldaan huiswaarts. 
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Speciaal woord van dank

Aan allen die aanwezig waren.
Aan vele helpende handen voor het  
werk, de lekkere desserten, vervoer, ter 
beschikking stellen van materialen, de 
extra hulp... 
Aan de vele sponsors voor de financiële 
steun, materiaal of etenswaren...
Aan het oudercomité voor de schitte-
rende voorbereidingen en het harde 
werk waardoor alles vlot verliep...
Aan de inwoners van Kalfort die onze 
scholen steeds steunen en ook telkens 
van de partij zijn...
Aan de gemeente Puurs-Sint-Amands 
voor het ter beschikking stellen van 
materialen...
Aan schoolbestuur en technische dienst 
Sjabi...
Aan het personeel van de beide school-
teams voor hun enthousiaste inzet en 
harde werk.

Enkele cijfers

527 ingeschreven personen
850 stuks vlees/vis
60 kg aardappelen
14 kg pasta
6 stokbrood wit en 6 stokbrood grof
30 witte ronde broden
25 groffe broden
35 liter ijs
40 kg tomaten
35 bloemkolen
25 sla
40 kg wortelen
55 komkommers
2,5 kg aardbeien
2 citroenen
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NIEUW BESTUUR VAN VZW DORPSHUIS

Het dorpshuis draait maar dankzij de vele verenigingen 
bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is 
meer dan nodig.

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 metselwerk. 
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***’.O
PR

O
EP

AAN DE KALFORTENAREN

Op 17 april overleed Raymond Van As-
sche. Hij was vader van een grote fami-
lie en cultuurmecenas, door zijn rol in 
de kunstkring Het Vierkant en het Cen-
trum voor Muziekinstrumentenbouw. 

Voor het dorpshuis betekende hij veel, 
omdat hij de initiatiefnemers volop 
steunde en aanmoedigde om zeker met 
het project verder te gaan. Hij was ook 
de eerste milde schenker en bleef met 
veel interesse het reilen en zeilen van 
ons dorpshuis volgen. We zijn hem veel 
dankbaarheid verschuldigd, want een 
steuntje in de rug in de pioniersfase 
konden we zeker gebruiken. Namens 
het dorpshuis brengen wij aan de fami-
lie onze innige deelneming over.

Op de algemene vergadering van de 
vzw Dorpshuis Vrededaal van 7 mei 
werd de raad van bestuur verkozen. 

Er werd eerst afscheid genomen van 
Lucas Conings en Willy Van Onderber-
gen, leden die er van bij het begin bij 
waren. Willy en Lucas werden hartelijk 
bedankt voor hun inzet. Dan werden 
Erik Cools, Ludo Schampaert (secreta-
ris), Ludo Schevenhals (ondervoorzit-
ter), Lieve Schokkaert, Luc Schokkaert 
(voorzitter), Paul Van Assche en Gert 
Vermeiren (penningmeester) herver-
kozen. Igor Van Assche en Anne Van-
achter zijn nieuwe leden. De volgende 
jaren zullen zij samen met de werk-
groepen het dorpshuis verder in de 
goede richting proberen te sturen.
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FAMILIENIEUWS
FLORENT VAN THIENEN, ‘DE FLOR’ 
ECHTGENOOT VAN MARIA VAN LAUWERS
(° Puurs, 6 juli 1932 - + Bornem, 15 juni 2019)
Wij hebben afscheid genomen van jouw hart met ons hart. 
We hebben onze handen gevouwen om de jouwe 
om ze te warmen, een laatste maal. 
We hebben afscheid genomen, een laatste groet gebracht 
onze gedachten bij jou die wij liefhadden en niet kunnen vergeten.

JACQUELINE VAN AKOLEYEN
 ECHTGENOTE VAN ROGER VAN DELM
 (° Londerzeel, 28 mei 1944 - + Bornem, 8 juni 2019)
Ergens bloeit een bloempje klein, met haar knopje zo teer en fijn.
Je zult blij zijn als je het ziet. En haar naam is, vergeet me nietje... 
Zie die jou liefhadden en door jou geholpen werden, zullen jou ook 
nog herinneren wanneer de vergeet me nietjes verwelkt zijn.

JEANNE MARNEF, ‘TANTE JA’
(° Puurs, 20 februari 1927 - + Sint-Niklaas, 3 mei 2019)
Achter de zwarte spiegel waar onze dagen zijn geschreven 
en waarvan niemand wederkeert, niet de goede mens, niet de 
slechte mens, niet de vrouw die wij hier achterlaten. 
Is dit een afscheid dat jij niet zult horen, want ik ken geen woorden 
of ze klinken als een geschrei, als een gebed. 
Vaarwel, van u zal ik bewaren uw overtuiging, moed en kracht uit 
uw mooie leven. Vaarwel, van u zal ik bewaren mijn vriendschap 
voor diegene die uw leven vulden.

ROGER VAN DENDER
 WEDUWNAAR VAN IRÈNE VANDEN BROECK
 (° Hamme, 11 april 1926 - + Kalfort, 31 mei 2019)
Wij zijn dankbaar voor dit mooie leven  
in stille eenvoud en liefdevolle goedheid. 
De herinnering hieraan is ons uniek erfdeel. 
Lieve vader, grootvader en overgrootvader,  
het afscheid doet pijn, maar we vergeten je niet.
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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.

 YOLANDE HOFMANS
(° Baasrode, 9 december 1957 - + Puurs, 28 april 2019)
There will come a time, you’ll see, with no more tears. 
And love will not break your heart, but dismiss your fears. 
Get over your hill and see what you find there, 
with grace in your heart and flowers in your hair.

RAYMOND VAN ASSCHE,
ECHTGENOOT VAN MARIA SEGHERS
(° Liezele, 12 juni 1927 - + Sint-Amands, 17 april 2019)
Hij is, hij was, hij is geworden, pater familias.
Vader, je blauwgrijze ogen stralen als je tevreden terugkijkt. 
Samen met ons moeder ben je geworden wie je wou zijn.
‘t Is goed geweest, we laten je gaan. Jouw waarden niet.
 

PAUL DE SMEDT
ECHTGENOOT VAN LIEVE SEGERS
(° Sint-Amands, 17 juli 1930 - + Puurs, 15 april 2019)
Gij zult niet eenzaam zijn 
de bloemen en de kruiden 
worden maar even in hun bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit
wanneer de zon komt van het zuiden.

GEORGES SMEDTS,
WEDUWNAAR VAN AGNES JOOS
(° Willebroek, 15 mei 1924 - + Edegem, 4 april 2019)
En toch, telkens weer zullen wij je tegenkomen. 
Nooit is het voorbij. Slechts je lichaam werd ons ontnomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei.
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KALFORTSE KALENDER
11-21 juli  Kamp chiromeisjes (Leisele) en -jongens (Sankt Vith) 
22 juni - 8 sept.  Wandelzoektocht Groep V - Breendonk
Vr. 2 augustus  Kubb tornooi - Groep V - Dorpshuis
Di. 16 augustus  19u-20u - Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 17 augustus  19u-20 u - Pasbeurt Maria-ommegang
18 aug. - 8 sept.  Tentoonstelling “Op de Kalfortse schoolbanken” (Kerk)
Ma. 19 augustus  19 u-20 u - Pasbeurt Maria-ommegang
23 aug. - 1 sept.  Kalfort Kermis 
Vr. 23 augustus  19u30 - 31ste Maria-avond
Vr. 23 augustus  Aperobar Hard/t voor Muco - Dorpshuis
Za. 24 augustus  Openingsmis bedevaartweek met het koor Illucia (Puurs)
Za. 24 augustus  Vurig Vrededaal - Dorpshuis
Zo. 25 augustus  11u - 32ste Maria-ommegang
Zo. 25 augustus  Café Concordiavrienden - Dorpshuis
Ma. 26 augustus Praatcafé VKSJ Puurs - Dorpshuis
Di. 27 augustus  Kalfort Local - muzikale avond - Dorpshuis
Wo. 28 augustus Terugkomdag ommegang met video - Dorpshuis
Do. 29 augustus  Gemeentelijke ziekendag - Dorpshuis
Vr. 30 augustus  16de Dorpsquiz Volley-Kalloo - Dorpshuis
Za. 31 augustus  Ontbijt met een ster - Dorpshuis
   Prijsuitreiking Loopronde van Kalfort
Zo. 1 september  Opendeurdag Dansliga
Vr. 4 oktober  Wine tasting - Groep V - Dorpshuis
Zo. 6 oktober  Prijsuitreiking wandelzoektocht Groep V
Zo. 20 oktober  Ladies Sunday - Groep V - Dorpshuis



Het 111° Kalfortse Klokske verschijnt in september 2019. 
Artikels zijn welkom tot 1 september 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 ontvan-
gen, betalen een minimale bijdrage van 20,00 euro.

MET DE STEUN VAN...

Uw logo ook hier? 
Neem contact met 
ons via dorps-
huis@kalfort.be




