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De heerlijkheid Coolhem klimt op 
tot de zevende eeuw.  Rond 1300 
werd Coolhem eigendom van de 
Grimbergse familie Van Oyen-
brugge. Deze familie verkocht het 
domein in 1470 aan de Sint-Ber-
nardusabdij van Hemiksem, waarna 
het als refugie fungeerde.  In 1797 
werden de paters door de Franse 
bezetter definitief uit Coolhem ver-
dreven. Het domein werd aange-
slagen en als zwart goed verkocht 
aan Jos Van Nieuwenhuysen. Rond 
1810 liet de nieuwe eigenaar 
de oude priorij afbreken. Slechts 
enkele gebouwen bleven overeind. 
Vervolgens werd het eigendom van 
de familie Van de Wiele. In 1920 
vestigde de familie Sheid zich in 
Coolhem.  De laatste eigenaar 
was Marcel Braspennincx, die het 
in 1987 aan het Gemeentebestuur 
van Puurs verkocht. De gemeente 
gaf het domein in concessie aan 
diverse uitbaters. In 2021 werd 
Ecoso de nieuwe concessiehouder. 
Lees hierover meer in dit nummertje.



DE KALFORTSE KLOK4

WOORD VOORAF
Beste lezer

Vorige week werd ik aangesproken door een neef die mij suggereerde beter te com-
municeren over de eigenheid en doelstellingen van Dorpshuis Vrededaal. Want de 
“mensen” weten niet dat die volledig door vrijwilligers wordt gerund. Ze denken 
dat het om een commerciële uitbating gaat en hun eisen naar service zijn dan ook 
navenant. Euuh? Was met dat even schrikken. Is het niet eerder zo dat de “mensen” 
heel goed weten dat dorpshuis Vrededaal een vrijwilligersorganisatie is, maar dat ze 
gewoonweg veeleisender zijn geworden tegenover iedereen? Of misschien ook niet?

Wij willen daarom heel graag de doelstellingen van de stichters in herinnering 
brengen. Zij wilden kwaliteitsvolle infrastructuur ter beschikking stellen én ge-
meenschapsvormende activiteiten organiseren, met als doel het Kalfortse gemeen-
schapsleven impulsen te geven. Het initiatief moest niet komen van de overheid. Het 
middenveld zou zijn verantwoordelijkheid nemen. Een vzw werd opgericht, die op 
10 november 2014 Dorpshuis Vrededaal plechtig kon openen. Van dan af gebeurde 
al het werk door de inzet van een 40-tal vrijwilligers, die elk met hun talenten het 
beste van zichzelf geven. Rond ons dorpshuis willen zij een positieve sfeer creëren 
van verenigingen en Kalfortenaren die zich in Vrededaal thuis voelen, hun verant-
woordelijkheid nemen en er mee hun schouders onder zetten. 

Bovenstaande is onze missie. Dat die niet eenvoudig te realiseren is, is duidelijk. 
De vzw stoot inderdaad al wel eens op onbegrip, kritiek, respectloze gebruikers en 
lastige klanten. De vzw moet aanhoudend op zoek naar geëngageerde vrijwilligers. 
De vzw moet blijvend zoeken naar middelen om alles financieel haalbaar te houden 
en zo een evenwicht te bewaren tussen een eerlijke betaling door de gebruikers én 
het afbetalen van de zware leninglast. Worden we daar soms wat moedeloos van? Ja. 
Maar anderzijds zijn er zoveel positieve tekenen: vele tevreden gebruikers, het vinden 
van vrijwilligers (een “ja” die zo’n deugd doet), de schouderklopjes, het respect van 
(vooral) niet-Kalfortenaren die ook zo’n project op poten willen zetten, enthousiast 
bijgewoonde activiteiten, de steun van onze financierders... 

Leggen we een te grote last op de vrijwilligers? Misschien wel. Kunnen we dit vol-
houden op lange termijn? Misschien niet. Maar dit mag ons er niet van weerhouden 
onze droom te blijven najagen (zolang er mensen het stokje aanpakken) en erin te 
blijven geloven dat belangeloze inzet voor een gemeenschap tot grootse dingen een 
staat is. LANG LEVE ONZE VRIJWILLIGERS!

De redactie.
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UIT DE OUDE DOOS
keken velen vol verwachting naar de 
mogelijkheden van de nieuwe aankoop. 

Vele mensen hebben er ongetwijfeld 
herinneringen: de natuurgidsen, de 
natuurwerkers van de Coolhemvrien-
den, de wandelaars, speelvogels, mu-
zikanten tijdens de Coolhemfeesten, 
restaurantbezoekers... Hebt u zelf fo-
to’s van uw leuke ervaringen in het do-
mein? Bezorg ze ons! Als we voldoen-
de materiaal hebben, maken we er een 
tentoonstelling mee! [info@kalfort.be 
- Kalfortdorp 16).

Het domein van Coolhem was een rid-
derkasteel, een buitenverblijf van pa-
ters, een adellijk verblijf en een bos-
wachtershuis. In 1987 werd het onder 
impuls van burgemeester Jozef Schok-
kaert gekocht door de gemeente Puurs.

De aankoop van het domein was voor 
de Kalfortenaren groot nieuws, want 
voortaan zouden alle Kalfortenaren een 
beetje kasteelheren worden. 

De invulling evolueerde door de tijd: 
natuur, cultuur, horeca, sociaal... In 
1989 - bij de eerste Coolhemfeesten - 

VVV Klein-Brabant overhandigt een foto van een schilderij van de abdij van Hemiksem aan het 
domein Coolhem t.g.v. de Eerste Coolhemfeesten in 1989. Op de foto o.m. burgemeester Jozef 
Schokkaert, Leon Rochtus, Marc Amelinckx, Paul Servaes, Harry Beuckelaers, Maria Adriaenssens en 
Jos De Prins.
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GESPREK MET PAUL VAN ASSCHE
Niet alle vrijwilligers van ons 
dorpshuis zijn even opvallend aanwe-
zig. Er zijn er ook velen die in de luwte 
achter de schermen hun verantwoor-
delijkheid opnemen. Zo iemand is Paul 
Van Assche. We maken graag met hem 
kennis.

rie, de tweeling Matteo en Sofia en onze 
jongste spruit, Liene.

Ik heb school gelopen in Sjabi Puurs en 
heb daarna in Antwerpen mijn bachelor 
Nijverheidstechnieken behaald. Ik werk 
al 42 jaar in Sjabi Puurs waarvan 20 
jaar als leerkracht technische vakken, 
technisch tekenen, computertekenen 
en ICT. Nadien kreeg ik de mogelijk-
heid om bijkomende studies te volgen. 
Ik behaalde een postacademische vor-
ming preventieadviseur arbeidsveilig-
heid niveau 1. Ik volgde dit te Leuven en 
Antwerpen. Deze job doe ik inmiddels 
al 22 jaar voor een dertigtal scholen van 
de scholengemeenschap Boom-Bor-
nem-Puurs. Bovendien ben ik voorzit-
ter van Coprant, Welzijn op school, een 
organisatie van coördinerende preven-
tieadviseurs uit Vlaanderen.  Ik sta ook 
in voor de veiligheidscoördinatie van 
schoolbouwwerken en voor de psycho-
sociale aspecten op het werk. 

Naast mijn job heb ik mij lokaal geën-
gageerd in de chiro van Kalfort. Zo was 
ik zeven jaar volwassen begeleider bij 
de chiromeisjes. In juli vetrekken Hilde 
en ik voor de 28ste keer mee op Chiro-
kamp als kookouders. 

Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, in 
de tuin werken en creatief bezig zijn. 
Ik heb enkele jaren kunstacademie ge-
volgd te Sint-Niklaas en Temse. Ik ga 
die draad zeker opnieuw opnemen als 
ik met pensioen ben.

Dag Paul, kan je je even voorstellen?
Ik ben Paul Van Assche, geboren te Op-
puurs in 1958. Via mijn huwelijk met 
Hilde Deloose, dochter van Odilon De-
loose (bekend als oud-werknemer van 
het politiekorps van Puurs) en Maria 
Maes, in 1982, ben ik terecht gekomen 
in het gezellige Kalfort. Ik voelde mij al 
snel een echte Kalfortenaar. Wij wonen 
reeds 40 jaar op de Kleine Amer. Samen 
hebben wij twee kinderen, Nathalie en 
Roel, twee schoonkinderen Francis en 
Julie en vijf kleinkinderen: Helena, Ma-
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Hoe ben je bij het dorpshuis betrokken 
geraakt?
Luc heeft mij gevraagd om deel uit te 
maken van het bestuursorgaan van 
dorphuis Vrededaal omdat ik ook be-
trokken ben bij de Kerkraad en  de pa-
rochiale ploeg Plant. Er zijn immers 
vele raakvlakken tussen deze drie or-
ganisaties.

Wat is je belangrijkste taak?
Ik heb geen vaste taak, maar de techni-
sche zaken komen eerder mijn richting 
uit. Vanuit mijn job als preventieadvi-
seur, heb ik een goede kijk op de veilig-
heidsaspecten van gebouwen. We den-
ken hier aan wettelijke verplichtingen 
zoals de keuring van de personenlift, 
het periodiek nakijken van brandblus-
toestellen, opvolging CO2-concen-
traties, ventilatienormen… die za-
ken. Tijdens de coronaperiode heb ik 
verschillende draaiboeken geschre-
ven vanuit de toen geldende corona-
maatregelen, vooral bij evenementen. 
Dorphuis Vrededaal werd bovendien 
uitgerust met CO2-meters in de ver-
schillende ruimtes, zoals ook wettelijk 
wordt opgelegd .

Zijn er zaken die je wil verbeteren?
Blijvend inzetten op bedrijven en orga-
nisaties is een must. We moeten stre-
ven naar een continue groei. We zijn op 
de goeie weg!

Hoe hou je de drive erin?
Door de positiviteit van de betrokken 
collega’s. Dit zorgt voor motivatie!

Wat vind jezelf je mooiste verwezenlij-
king?
Mijn bijdrage is eerder bescheiden en 
beperkt zich tot de lopende zaken.

Welk is de leukste anekdote die je al 
hebt meegemaakt?
Het is wel leuk om vast te stellen dat 
voorstellen, suggesties en oplossingen 
ook goed werken in de dagelijkse wer-
king van het Dorphuis.

Een laatste woord?
Ik hoop dat ik in de toekomst wat meer 
tijd kan vinden, aangezien ik verschil-
lende zaken tracht te combineren. Ik 
wil me graag verder blijven inzetten sa-
men met een heel enthousiaste groep.

De bivakouders op het kamp van de  
chiromeisjes in Meeuwen-Gruitrode in 1995. 
V.l.n.r. Paul Van Assche, Lut Reynaert, Jos Verelst, 
Hilde Deloose en Kathy Van Meulder..
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de club. Onlangs zette hij een punt 
achter zijn bestuursfunctie en laat hij 
de verantwoordelijkheid aan de jon-
geren. We willen hem hier feliciteren 
voor zijn jarenlange vrijwillig engage-
ment voor deze mooie vereniging.

U bent hartelijk welkom op hun open-
deurdag op de nieuwe terreinen in de 
Haagstraat. Er zijn demonstraties en 
ponyritjes voor de kleintjes op zondag 
26 juni vanaf 14u. Je kan het nieuws 
van de club volgen via facebook of op 
de website www. hippiquepuurs.be.

OPENDEUR BIJ HIPPIQUE
Op 26 juni 2022 viert de Kalfortse rui-
ter- en ponyclub Hippique zijn 50ste 
verjaardag! Dit jubileum laat ze niet 
ongemerkt voorbijgaan. 

Ruiter-en ponyclub Hippique evolu-
eerde van een kleine groepje vrienden 
naar een club die een vijftigtal leden 
telt. Paardensport staat centraal in de 
club waarbij vriendschap en plezier de 
basis is voor een goede werking. Naast 
de ruiters, kan er worden gerekend op 
enthousiaste medewerkers en sympa-
thisanten. De club is aangesloten bij 
de Landelijke Rijvereniging LRV. Deze 
organisatie telt 400 rijverenigingen 
over het hele Vlaamse land. Iedere rui-
ter die over een paard of pony beschikt 
kan zich vanaf de leeftijd van zeven 
jaar aansluiten om in clubverband  te 
rijden. Hippique vindt het een eviden-
tie dat de leden hun “hart” op de juiste 
plaats dragen, en dat allerlei activi-
teiten steeds met de juiste motivatie 
en glimlach tot stand komen. Op deze 
manier is de club kunnen uitgroeien 
tot wat ze nu is.  Hippique begon met 
een houten chalet en trainingspistes op 
de Essendries. Drie verhuizingen later 
is de club trots op de nieuwe locatie in 
het sportcomplex “de Schans” in de 
Haagstraat.  

Hippique is een club die nog steeds met 
Kalfort is verbonden. Getuige hiervan 
hun jaarlijkse gewaardeerde deelname 
aan de Maria-ommegang. 

Jarenlang was Mon Van de Vreken als 
voorzitter de drijvende kracht achter 

Mon Van de Vreken en Sandra De boeck op 
de nieuwe terreinen van Hippique in aanleg.
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Voetbalclub Koninklijke Kalfort 
Daghet is de oudste en grootste lief-
hebbersvoetbalclub van Klein-Bra-
bant. De club ontstond in 1999 uit 
een spontane fusie tussen Kalfort 
Sportif en SK Daghet. Kalfort Sportif 
is opgericht in 1957 in café Sportif, 
nu café Coolhem. Er is nog één van 
de stichters van de club in leven, nl. 
de 86-jarige Jos Kerremans die in het 
Fabiolapark woont. SK Daghet werd 
in 1953 opgericht in Borgerhout maar 
speelde bijna heel zijn bestaan in 
Breendonk. In 2007 kreeg de club de 
titel “Koninklijke“. 

Kalfort Daghet is sinds augustus 2019 
teruggeplooid op zijn kernactiviteit, 
zijnde recreatief voetbal voor senioren 
en veteranen. De club wil onder het 
motto “spelen voor het plezier en met 
plezier” een stevige liefhebbersvoet-
balclub zijn, gebaseerd op de inzet van 
vrijwilligers, sponsors en spelers. De 
voetbalclub is actief in de tweede afde-
ling Recreatief Voetbal Antwerpen van 
Voetbal Vlaanderen, onderdeel van de 
Belgische Voetbalbond. In het seizoen 
2021-2022 heeft zij ’s zondags drie se-
niorenploegen (+16) en ’s vrijdags één 
veteranenploeg in competitie.

Sinds 1973 speelde Kalfort Daghet op 
de site in de L. Van Kerckhovenstraat, 
een mooie locatie midden in het dorp. 
In de zomer van 1992 nam de club de 
huidige voetbalchalet in gebruik. Het 
was een donderslag bij heldere hemel 
toen het gemeentebestuur vorig jaar 
meldde dat er, in het kader van het 

Masterplan Kalfort, geen plaats meer 
was voor voetbal in het centrum. In 
onderling overleg heeft het bestuur van 
Kalfort Daghet gezocht naar een eigen 
plaats in het sportpark De Schans in de 
Lichterstraat. Dit was niet eenvoudig, 
omdat er één groot voetbalgebouw was 
gepland, waar alle clubs zouden sa-
menwerken. Kalfort Daghet zag dit niet 
zitten. Gelukkig kwam er een voorstel 
dat in de lijn van de clubverwachtin-
gen lag: een bijkomend voetbalgebouw 
voor Kalfort Daghet op de kop van het 
reeds geplande gebouw. Er werd, met 
de hulp van clublid Bert, een gedetail-
leerd bouwplan uitgewerkt, waarvan 
de basis door de architect werd over-
genomen. In de toekomst zal Kalfort 
Daghet in eigen beheer over een voet-
balgebouw van 238m² (19m x 12,5m) 
beschikken. De ingebruikname ervan is 
voorzien in augustus 2022, bij aanvang 
van het voetbalseizoen. 

Kalfort Daghet is het gemeentebestuur 
heel dankbaar om deze investering 
te willen uitvoeren.  Het grote mooie 
voetbalgebouw zal een blikvanger wor-
den. De verhuis betekent een nieuwe 
start voor de club. Met het voetbalge-
bouw in eigen beheer krijgt de club de 
kans zijn eigenheid en zelfstandigheid 
te behouden. Het is een volwaardig ge-
bouw met twee grote kleedkamers (elk 
22m²) voor de spelers, één kleedkamer 
voor de scheidsrechters (9m²), sani-
tair, berging, voorraadkamer, keuken, 
cafetaria (85m²) en langs beide zijden 
een buitenterras. Het is de bedoeling 
om van het nieuwe gebouw iets heel 

VERHUIS VAN KALFORT DAGHET
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gezelligs en comfortabel te maken. 
Daarom zal de club ook zelf investeren 
in de inrichting. Voor de keuken is er al 
steun vanwege Keukencenter Masure. 
Bij de inrichting van de nieuwe kantine 
krijgt de club steun van Drankenhandel 
Van Eetvelde uit Lokeren.

De gemeentelijke sportdienst behoudt 
de regie over het gebruik van terreinen 
en kleedkamers. Kalfort Daghet zal 
zich concentreren op het sportieve, 
alsook op de uitbating van de eigen 
voetbalkantine. Bij grote sporteve-
nementen of tornooien kan de club 
bijkomende kleedkamers huren in het 
aanpalende gebouw. Het eerste elftal 
mag op het hoofdplein met de grote 
tribune spelen. Op de voetbalsite in het 
sportpark zullen er vijf voetbalterrei-
nen beschikbaar zijn, waarvan drie in 
kunstgras en twee in natuurgras. Er zal 
dus altijd gevoetbald kunnen worden.

In het seizoen 2022-2023 blijft het 
T1-trainersduo Serge en Helmut de 
trainingen op dinsdag en donderdag 

leiden. Trainen is niet verplicht, maar 
wordt wel gestimuleerd omdat een 
fysieke paraatheid noodzakelijk is 
om goed voetbal te kunnen brengen 
en kwetsuren te vermijden. Kalfort 
Daghet blijft een sociale, recreatieve en 
laagdrempelige club, waar iedereen de 
kans krijgt om te voetballen. Er wordt 
een beperkt lidgeld gevraagd als tus-
senkomst in de vaste kosten: 135 euro 
voor een senior en 100 euro voor een 
jongere van minder dan 21 jaar.

Het A-plein en de voetbalchalet in de 
L. Van Kerckhovenstraat zullen nog tot 
begin september 2022 gebruikt kun-
nen worden door Kalfort Daghet. In de 
zomer kan er nog getraind worden en 
eind augustus zullen de kermisfestivi-
teiten daar nog doorgaan.

Nieuwe spelers en vrijwilligers zijn 
van harte welkom. Meer info bij secre-
taris Jan Van Overloop: voetbalKD@
proximus.be of 0473 99 30 07.  
Website: www.kalfortdaghet.be.
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Het domein met bijhorende brasserie, 
feestzaal en vergaderzaal biedt heel wat 
mogelijkheden. In de brasserie worden 
opleidingen en werkervaring aangebo-
den aan mensen die minder makkelijk 
toegang vinden tot de arbeidsmarkt. 
Ook de afdeling Zorg van Nektari heeft 
een rol gekregen in de brasserie. Deze 
rol zal in de toekomst nog verder wor-
den uitgebouwd. Het opstarten van be-
geleidwerk-trajecten staat eveneens 
hoog op de agenda. 

De ligging in het prachtige bosdomein 
zorgt dan weer voor een ideale com-
binatie tussen natuur, avontuur en 
ontdekken. In korte tijd bouwde Oe-
vers vzw een samenwerking uit met 
de Vriendenkring Hof van Coolhem. Ze 
delen dezelfde ambitie om alle troeven 
van het domein in de kijker te zetten bij 
het grote publiek. Dat doet De Vrien-
denkring bijvoorbeeld met wandelin-
gen en milieu-educatieve projecten. 
Het onderhoud van de kruidentuin en 

Het Hof van Coolhem kent al een lange 
geschiedenis. Sinds 1987 is het eigen-
dom van de gemeente en werd het in 
concessie gegeven aan opeenvolgende 
uitbaters. In juni 2021 ondertekende 
maatwerkbedrijf Ecoso, met de on-
dersteuning van Huize Eyckerheyde en 
Nektari, de concessie en kreeg het de 
spreekwoordelijke sleutels van het do-
mein in handen. 

De drie partners vallen samen onder de 
splinternieuwe koepel van Oevers vzw. 
De uitbating van Hof van Coolhem is 
een nieuwe manier om in te zetten op 
gecombineerde en duurzame zorg- en 
werktrajecten in Klein-Brabant. Het 
Hof van Coolhem wordt een bruisende 
ontmoetingsplaats voor verschillende 
activiteiten en initiatieven, een plaats 
waar iedereen welkom is, een plaats 
van verbinding tussen mensen. Er 
wordt gestreefd naar een laagdrempe-
lige, ongedwongen en natuurlijke sfeer. 

NIEUW EETCAFE HOF VAN COOLHEM
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Het Hof van Coolhem van weleer.

vieze-beestjes tuin valt eveneens bin-
nen hun verantwoordelijkheden. Ook 
de cliënten van de afdeling Zorg hielpen 
al bij het uitvoeren van deze belangrijke 
taak.  

Wie bos zegt, zegt avontuur. In de toe-
komst wordt verder nagedacht over 
de verschillende mogelijkheden van 
het domein. Een aangepaste speeltuin, 
kampeertenten, slapen tussen de bo-
men, picknicken enz. Het domein Hof 
van Coolhem ligt op twee belangrijke 
fietsroutes namelijk de Duvelroute en 
de aspergeroute. Het is dus de ideale 
plaats om tijdens het fietsen een stop 
te houden en te genieten van de rust op 
het terras. Het verder uitbouwen van 
het Hof van Coolhem als echt fietspunt 
staat op de agenda.

Buiten het verhuren van de Tienden-
schuur zal Oevers vzw in de toekomst 
ook zelf events organiseren. Steeds 

vertrekkende van de missie en visie 
met kernwaarden als diversiteit, inclu-
sie, verbinding en respect. Kortom er 
valt heel wat te beleven in het Hof van 
Coolhem.

Hof van Coolhem wil dé plek worden 
om samen te zijn met familie, vrien-
den en collega’s. In het nieuwe eetca-
fé word je ontvangen met een lekkere 
snack of verwarmende koffie. Je kan 
er ook het ambachtelijke brood van de 
Broodbroeders uit Sint-Joris-Weert 
eten. 

Dit zijn de voorlopige openingsuren: 
Woensdag: 12u-18u30
Donderdag: 12u-18u30
Vrijdag: 12u-18u30
Zaterdag: 12u-18u30
Zondag: 12u-18u30

Wees welkom!
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len, zodat het opnieuw kan verwerkt 
worden. Zo worden er van de dopjes 
o.a. duurzame paletten gemaakt. Op 
deze milieuvriendelijke manier zamelt 
het BCG geld in om de opleiding van de 
geleidehonden te financieren.

Niet alleen particulieren, maar ook 
bedrijven, scholen, verenigingen en 
zelfs festivals doen jaarlijks hun duit 
in het zakje. Of toch in ieder geval hun 
dopjes. Zo heeft de organisatie sinds 
het begin van de actie meer dan 3000 
ton dopjes ingezameld. Vanaf nu kan 
je ook in dorpshuis Vrededaal de actie 
ondersteunen. George heeft een ton 
geplaatst waarin de dopjes kunnen 
worden gedeponeerd. Dus… voor alle 
bezoekers van Vrededaal: breng je 
dopjes mee en deponeer ze in de ton!

Het Belgisch Centrum voor Geleide-
honden vzw (BCG) leidt sinds 1990 
blindengeleidehonden op voor per-
sonen met een visuele beperking. 
Ze doen dit omdat een geleidehond 
ervoor zorgt dat blinde en slecht-
ziende personen op een veilige, meer 
ontspannen en zelfstandige manier 
actief zouden kunnen zijn in onze 
samenleving.

Pleeggezinnen zijn van groot belang 
voor de werking van het BCG. Zonder 
deze belangrijke vrijwilligers kunnen 
ze geen honden opleiden tot gelei-
dehond. Een pleeggezin staat in voor 
de opvang en basisopvoeding van de 
honden. George Roelants, samen met 
Warre één van onze zaalverantwoor-
delijken, en zijn echtgenote Mieke, 
zijn momenteel pleeggezin voor een 
labrador pup en dit voor ongeveer één 
jaar. Zij proberen de pup te socialiseren 
door samen met hen winkels te bezoe-
ken, het openbaar vervoer te gebrui-
ken, op café of restaurant te gaan enz. 
We weten niet of hij al gewend is aan 
ons dorpshuis.

Al sinds 2005 verzamelen de vrijwil-
ligers van het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden, plastic dopjes. Deze 
ludieke actie, die ooit klein begon, 
groeide uit tot een voorname bron van 
inkomsten voor het BCG. De zuivere 
plastic dopjes en deksels van flessen, 
bussen en andere verpakkingen wor-
den verzameld, opgehaald, gesorteerd 
en tenslotte verkocht aan een recy-
clagebedrijf. Het plastic wordt verma-

ACTIE VAN GEORGE
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Op zaterdag 23 april was het eindelijk 
zover. Voor een quasi volledig uitver-
kochte zaal mochten 73 muzikanten, 
dirigent én gastartiest zich een hele 
avond muzikaal uitleven. Op het pro-
gramma stonden onder andere klas-
siekers als ‘Also sprach Zarathustra’ 
en ‘Funiculi funicula’, de aanstekelijke 
muziek van Queen en Coldplay, en 
moderne composities voor harmonie-
orkest zoals ‘Broken Sword’, ‘Sailing 
with Whales’ en ‘Leonardo’. Dit laatste 
muziekwerk droegen we op aan onze 
dirigent Johan, die ons orkest dit jaar 
30 jaar leidt.

En dan was het de beurt aan onze gast-
artiest. Gene kwam, zag en overwon! 
De snelheid waarmee hij de zaal op zijn 
hand kreeg was verbluffend. Van de 
eerste tot de laatste noot wist hij het 

Na een lange corona-periode is de 
werking van onze vereniging weer he-
lemaal op gang gekomen. Het is weer 
gezellig druk. In dit artikeltje blikken 
we terug op ons laatste concert en 
kijken we vooruit in onze (bomvolle) 
agenda.

EEN TERUGBLIK: ‘IN CONCERT’ MET 
GENE THOMAS
Ein-de-lijk! Wat we al van in 2020 
probeerden is dit jaar, twee jaar later, 
gelukt: een concert spelen met Gene 
Thomas. We waren maar wat blij dat 
we met dit concert corona eindelijk 
helemaal konden vergeten, en velen 
blijkbaar met ons: op amper één dag 
tijd waren driekwart van de tickets al 
de deur uit. Die stormloop hadden wij 
eerlijk gezegd niet verwacht, zelfs niet 
durven dromen.

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
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publiek op sleeptouw te nemen met 
covers van ‘Ik wil je’, ‘Maria, Maria’, 
en in het Frans ‘Aline’ en ‘Non, non, 
rien n’a changé’. Met zijn eigen bewer-
king van de Eurosong-inzending ‘Me 
and my guitar’ van Tom Dice, waarmee 
hij in 2020 in het VTM-programma 
‘Liefde voor muziek’ een hit scoorde, 
stuwde Gene Thomas de temperatuur 
nog meer naar omhoog. Zijn mega-
hit ‘Voor haar’ bracht de zaal (en het 
orkest) nog meer in vervoering, en met 
‘On and on’ (X-session) stond alles in 
lichterlaaie!  We zullen nog lang met 
plezier aan dit concert terugdenken.

WIST JE DAT?
Dirigent Johan Peeters staat dit jaar 
30 jaar aan het roer van ons orkest. In 
1992 ging hij de uitdaging aan om onze 
vereniging in enkele maanden tijd vol-
ledig klaar te stomen voor een orkest-
wedstrijd (met succes overigens), en 
sedertdien stuwt hij onze vereniging 
onafgebroken met durf en ambitie 
vooruit.

Onder zijn impuls investeerden de 
Concordiavrienden in jeugdopleiding 
en niveauverbetering. De focus ver-
schoof van straatoptredens naar podi-
umconcerten. Als muziekleraar vormt 
Johan ook een link met de muziekaca-
demie te Puurs en zorgde langs die weg 
voor een grote toestroom aan nieuwe 
muzikanten. Mede door zijn charisma 
en aanpak kunnen wij rekenen op 
een continue instroom van (jonge en 
oudere) muzikanten, waardoor ons 
orkest nu al meer dan 25 jaar met meer 
dan 70 muzikanten beschikt over een 
uitgebreide een gevarieerde bezetting. 

Met zijn creatieve geest weet Johan ons 
steeds weer te verrassen met nieuwe 
muziek, originele concertconcepten 
en samenwerkingen (van zangers over 
koren en instrumentale solisten tot 
alpenhoorns en beiaarden). 

Johan is voor de Concordiavrienden 
ook méér dan een dirigent: een mo-
tivator, een rots in de branding, een 
vriend. In naam van alle Concordia-
vrienden: bedankt! Leve onze chef!

VOORUITBLIK
Op zondag 26 juni om 11:00 uur spe-
len de leerlingen van ons instapor-
kest Band For the Future hun tweede 
aperitiefconcert. The place to be is 
dorpshuis Vrededaal. Onder leiding van 
dirigent Danny Polfliet hebben onze 
leerlingen een gevarieerd programma 
voorbereid vol fijne muziek. Geloof 
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ons: níét mee-neuriën of blijven stil-
zitten wordt moeilijk! Aansluitend aan 
dit concert houden we ook een grote 
barbecue voor jong en oud in de tuin 
van het dorpshuis. Kaarten bestellen 
voor het concert en inschrijven voor de 
barbecue kan via onze website www.
concordiavrienden.be. Zeker doen!

Ook nadien zitten we niet stil. Met onze 
deelname aan de feestparade ‘730 jaar 
Puurs’ op zondag 3 juli, samen met 
de andere harmonieorkesten die onze 
gemeente rijk is, het openingscon-
cert van Kalfort Kermis op zaterdag 
27 augustus en onze deelname aan de 
(vernieuwde) Maria-Ommegang op 
zondag 28 augustus waren onze zo-
mermaanden al goed gevuld.

Daar komt nu ook nog een groot 
concert buiten de gemeente- en zelfs 
provinciegrenzen bij, want op zondag 
4 september spelen wij een concert 
op de Grote Markt van Hasselt. Ons 

concert vindt plaats in het kader van 
het Euregio-festival, een festival voor 
blaas- en trommelverenigingen dat 
jaarlijks afwisselend in Nederlands 
en Belgisch Limburg wordt georgani-
seerd. Voor wie nog een uitstapje plant 
en graag naar Hasselt wil komen: wij 
spelen om 16:45 uur. 

Met een concert op Pukema op 16 
september sluiten we de zomer af. Voor 
dit concert werken we opnieuw samen 
met alle harmonieorkesten van onze 
gemeente. Het zal meteen ook de eer-
ste keer zijn dat wij op het Dorpshart in 
Puurs een concert spelen.

U leest het: er komen weer drukke 
maanden aan voor onze muzikanten, 
maar we hebben er ontzettend veel zin 
in. En als u in de buurt bent of zin hebt 
in live-muziek, kom dan gerust eens 
luisteren. Hopelijk tot snel!
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Met enige spanning werd door het 
team van Groep-V uitgekeken naar 
Park Populair, dat eindelijk na twee 
jaar onderbreking opnieuw kon 
plaatsvinden. En wat een volk! Wat 
een sfeer! Wat een muziekset!

Het volk sijpelde mondjesmaat bin-
nen in en rond het dorpshuis. Wan-
neer de Kaballeros met hun zuiderse 
muziek van start gingen, was de tuin 
al goed gevuld. De groep met Emilie 
Teck, Vincent Cools en Tom Peeters in 
de bezetting maakte alle aanwezigen 
in de zonovergoten dorpstuin enthou-
siast. Heb je ze gemist? Geen nood. We 
programmeren ze opnieuw op Kalfort 
Local op de kermisdinsdag. Vervolgens 
vulde Belpop Maniacs het podium, een 
groep die we dankzij CC Binder konden 
programmeren. We luisterden naar een 
groep die zich toespitste op Belgische 
rock en pop. De kwaliteit was verze-

EEN WARM PARK POPULAIR
kerd met groepsleden die allemaal een 
verleden hebben als bandlid bij ge-
kende Belgische artiesten. Ten slotte 
was het de beurt aan Mighty Jay, een 
stevige coverband met The Voice stem 
Johan als lead. Ze zorgden ervoor dat er 
heel wat danslustigen voor het podium 
opdaagden. Met tegenzin verlieten de 
feesters Vrededaal na de laatste noten 
van een geweldig evenement. 

Voor de eerste keer konden we het 
nieuwe terras in gebruik nemen, een 
absolute verbetering, waar de tech-
nische dienst van Puurs en architect 
Ludwig Beckers alle eer voor krijgen. 
Dorpshuis Vrededaal was blij dit 
evenement te kunnen aanbieden, met 
dank aan Groep-V en de vele vrijwil-
ligers die de dorstigen laafden en de 
hongerigen spijzigden (met de onover-
troffen luxe Kalfortse hamburgers van 
Igor en Ronny als kers op de taart). 
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OMMEGANG 2.0
De voorbije weken werd keihard 
gewerkt om de vernieuwde Maria-
ommegang in de steigers te zetten. 
Het wordt zeker een editie om naar uit 
te kijken. Dit kan maar dankzij jouw 
medewerking. Wat kun je zoal doen 
om van zondag 28 augustus weer een 
topdag voor Kalfort te maken?

STAP MEE IN DE OMMEGANG
Graag willen we iedereen erbij die 
in vorige edities is meegestapt. En 
mogelijk zijn er nog wel meer mensen 
die zich aangesproken voelen tot het 
nieuwe concept. Wil je graag meestap-
pen? Kom dan naar onze pasbeurten in 
ons dorpshuis.
Donderdag 23 juni, 19u-20u
Dinsdag 9 augustus, 19u-20u
Vrijdag 19 augustus, 19u-20u
Maandag 22 augustus, 19u-20u

Wil je graag dansen? 
Naast drie groepen van buiten Kalfort 
(Incar Lebbeke, Nele Grembergen en 
Soley Willebroek) komen onze drie 
dansgroepen (sterrenmeisjes, rode 
groep en blauwe groep) in actie. Cree 
Meersmans en Lies Schokkaert, Ine 
Schokkaert en Joke Demeyere, Eline 
Vingerhoets en Fien Schokkaert ver-
wachten alle jongens en meisjes die 
graag dansen. Op het einde vindt er in 
de dorpstuin een slotapotheose plaats!

Ben je lid van een vereniging?
In de ommegang tonen we ons als een 
levend dorp. Volgende verenigingen 
hebben al toegezegd Chiro, Concor-
diavrienden, FERM, Grafelijk Genoot-

schap van de Klein-Brabantse Asperge, 
Hippique, Kalloo, Loopronde van 
Kalfort, Samana, Scouts, Vluchtelin-
genwerk Klein-Brabant en Volley.  Ze 
tonen zich in een dynamische groep. 
Kim De Leeuw coördineert... Hoor eens 
bij je bestuur als je er bij wil zijn? 

Wil je de scholen vertegenwoordigen?
Ook onze Kalfortse scholen zijn ver-
tegenwoordigd in de ommegang? Heb 
je een groot hart voor je school en wil 
je dit tonen? Neem contact met Carine 
Meersmans of Gunter Aerts.

Heb je afscheid genomen van een fa-
milielid in het voorbije jaar?
Die brengen wij in de ommegang met 
veel dankbaarheid in herinnering. We 
nemen een foto mee. We doen een op-
roep om een familielid af te vaardigen 
die met een voorwerp dat herinnert 
aan de overledene mee stapt. De leden 
van de PlAnt Kalfort nemen contact. 
Of stuur ons een mailtje?

Wil je in een historische groep?
Het historische gedeelte focust op 
“Zorg”. We brengen in beeld: het 
ontstaan van het gasthuis, de pelgrims 
die worden opgevangen, de zusters 
van Vrededaal, de pest... Stappen mee: 
paters, zusters, arme en rijke pelgrims, 
pestdokters, pestlijders, flagellanten... 
Verantwoordelijken Igor Van Assche, 
Geert Maes, Kevin Gevels, Jan Van De 
Voorde, Marieke Peersmans, Juliette 
Cools, Nicole Michiels, Frans Winckel-
mans en David Proot zullen je maar al 
te graag inschrijven...



19

TWIJFEL JE ER NOG AAN DAT DIT EEN ONGELOOFLIJKE OMMEGANG 
WORDT? DOE MEE! HELP ONS! KOM KIJKEN! EN VOORAL... FEEST EN 
GENIET VAN HET SAMENZIJN!
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Zorg actueel
Ben je zorgverlener, verpleegkundige, 
brandweerman, hulpverlener van het 
Rode Kruis, rusthuisbewoner, lid van 
Samana (en vul zelf maar aan)? Neem 
dan deel aan de groep die zorg in de 
kijker zet en aangeeft hoe wij in Kalfort 
zorg dragen voor elkaar. Stijn Decat, 
Melissa Vatansever en Florian Wau-
man stellen de groep samen.

Maria in Kalfort
Neem deel aan één van de groepen 
rond Maria, die blijvend actuele the-
ma’s oproepen. In de groep “ontmoe-
ten” leggen we de klemtoon op diver-
siteit. Het wordt een kleurrijke diverse 
groep met zeepbellen, geleid door Eva 
Schokkaert, Leni Tersago en Marijke 
Van Assche. Vergezel ons “kindje Je-
zus” als jongen of meisje. Of neem deel 
als vader en moeder van “nieuw le-
ven”. Alle jonge vaders en moeders dus 
welkom. Ook voor de groep rond onze 
“inzet voor de mensen” zoeken we 
heel wat ouders met kinderen. Neem 
contact met Carine Meersmans.  Ten 
slotte verzamelen we turners en dan-
sers rond het thema “zorg voor onze 
planeet”. Ben je lid van VERTO en wil 
je meedoen, hoor eens bij je trainers.

HANDEN UIT DE MOUWEN?
Ben je een beetje handig, technisch 
onderlegd of praktisch ingesteld? Onze 
technische ploeg kan nog steeds ver-
sterking gebruiken voor het opbouwen 
van wagens, het klaarmaken van attri-
buten en nog veel meer. Ben je handig 
in bloemschikken? We kunnen mensen 
gebruiken die de wagens versieren. 
Laat van je horen!

FINANCIEEL STEUNEN?
De ommegang komt er dankzij de 
financiële steun van vele mensen en 
bedrijven. Wil je de ommegang op die 
manier mee helpen uitbouwen? U kan 
beschermend of gewoon lid wor-
den door respectievelijk €150 of €40 
te storten op BE54 7360 6938 7497 
KREDBEBB van Ommegangcomité 
Kalfort. We nodigen bedrijven uit om 
lid te worden van ons sponsorcomité. 
Hun bijdrage van € 300 is welkom.

MAAK MEE PROMOTIE
Wil je helpen om affiches te verdelen, 
uitnodigingen te bussen? Nodig je ook 
je familieleden en vrienden uit op deze 
grote dag voor Kalfort? 

EN VOORAL... KOM KIJKEN...
En als dan heel de ommegang klaar 
is voor het vertrek met honderden 
enthousiaste deelnemers? Kom dan 
kijken naar de ommegang en toon uw 
appreciatie aan de deelnemers. Kom 
daarna naar de dorpshuistuin en geniet 
van de korte apotheose.

LAAT JE ONDERDOMPELEN IN  
CALFORT 1910 (13u30-19u)
Blijf na de ommegang in de dorpstuin 
hangen. Luister naar de muzikanten 
Nils Meeus en Iwein Jacobs en volks-
muziekgroep Vrij spel. Sla aan het 
dansen of doe mee met de volksdans. 
Geniet van het optreden van onze 
plaatselijke circusartiesten van Circus 
Libot en de jongleurs van Fajro. Kinde-
ren kunnen zich uitleven met volks-
spelen en een springkasteel. Drink 
ondertussen een frisse kermispint en 
stil je honger aan de eetstandjes.
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DORPSHUIS: KERMIS EN MEER
Het dorpsleven komt na twee jaar 
bijna stilstand opnieuw volop op gang. 
We zien dat aan de vele initiatieven die 
opnieuw worden genomen, ook in en 
door ons dorpshuis: ons park popu-
lair, de actiedag van het Berrefonds, 
het aperitiefconcert van de Band For 
The Future... Graag nemen we je even 
mee door het programma van de va-
kantiemaanden. Heb je hier vragen bij, 
zend dan een mailtje naar evenemen-
ten@kalfort.be.

WANDELZOEKTOCHT
Van 25 juni tot 20 september
Erik en Anne hebben voor de achtste 
keer een wandelzoektocht klaarge-
stoomd. Dit jaar kozen ze voor Lippelo. 
Je kan deelnemen aan een toeristische 
vragenzoektocht en/of aan een foto-
wandelzoektocht (die wat gemakke-
lijker is - we kennen Erik). Neem deel 
met je familie of vrienden. Deelname-

formulieren kan je ophalen bij bras-
serie Vrededaal, Rose & Violets of café 
Den Dorstige Duiker of schrijf 9 euro 
over op BE76 7332 3235 0695 van Erik 
Mertens met je naam en de zoektocht 
waaraan je wil deelnemen. 

CULINAIRE FIETSTOCHT 
Donderdag 7 juli
Nog zo’n succesnummer op de dorps-
huiskalender. Nico en Erik hebben 
ook voor dit jaar een fietstocht van 27 
km samengesteld. Onderweg word je 
vergast op het nodige eten en drinken.
Nadien kan je in het dorpshuis gezel-
lig napraten. Inschrijven ten laatste op 
vrijdag 1 juli door een mailtje te sturen 
naar groepv@kalfort.be en het bedrag 
van 48,50 euro per persoon over te 
schrijven op BE55 7360 1568 2944 met 
als mededeling de namen van de deel-
nemers en culinaire fietstocht. Je kan 
vertrekken tussen 17u30 en 19u.
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KALFORT KERMIS
Van 26 augustus tot 4 september
En dan is er natuurlijk weer onze jaar-
lijkse klapper! Tien dagen feesten met 
le tout Kalfort en iedereen die Kalfort 
een warm hart toedraagt. Alles ligt nog 
niet 100% vast, maar we kunnen alvast 
het volgende programma voor het 
dorpshuis meegeven.

Vrijdag 26 augustus: Dorpskwis Volley 
Kalfort. 
Een klassieker om de kermis te 
openen! 

Zaterdag 27 augustus: Vurig Vrede-
daal. 
Met een optreden van de harmonie 
Concordiavrienden, sfeerschepping 
door Ron Julai en muziekoptredens van 
onder meer The Lost Souls.

Zondag 28 augustus: Maria-omme-
gang, Café Concordia en Calfort 1910
Het dorpshuis is het zenuwcentrum 
van waaruit de 34ste Maria-omme-

gang wordt georganiseerd (start in 
de Molenstraat om 11u). Dit jaar komt 
de ommegang ook toe in de dorps-
huistuin, waar een korte apotheose de 
ommegang afsluit. Vanaf 13u30 wordt 
de dorpshuistuin herschapen in een 
dorpsplein anno 1910 waar een volks-
kermis op gang wordt getrokken, met 
muziek, zang, dans, circus en kindera-
nimatie. De Concordiavrienden zorgen 
ondertussen voor het nodige eten en 
drinken. Wie verkleed als boer of burger 
uit ca. 1910 naar deze kermis komt, krijgt 
gratis een drankbonnetje.

Maandag 29 augustus: Praatcafé 
tijdens de middenstandsmarkt en 
braderij.

Dinsdag 30 augustus: Kalfort Local. 
Muziekoptredens van lokale groepen 
(o.m. de Kaballeros) in de dorpstuin. 
Kom lokaal talent ontdekken en tege-
lijkertijd uw dorpshuis steunen. Voor 
eten en drinken wordt gezorgd. 
Een organisatie van Groep-V.
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Woensdag 31 augustus: Gemeentelijke 
Ziekendag.
En om 20u terugkomdag van de om-
megang met vertoning van de film.

Donderdag 1 september: Gemeente-
lijke Ziekendag.
En ‘s avonds Diner dansant, een orga-
nisatie van Maniflex en Dorpshuis Vre-
dedaal. Op het programma een klassiek 
kermismenu met muzikale animatie 
van Marc Stans. Inschrijven: 35 euro 
(waarvan 10 euro wordt geschonken 
aan een vereniging naar keuze).

Vrijdag 2 september: Praatcafé

Zaterdag 3 september: 9u. Ontbijt met 
een ster met om 11u30 optreden van 
Willy Sommers. 
Aansluitend dessertenwandeling.  
Een organisatie van Maniflex i.s.m. de 
Kalfortse zelfstandigen en Dorpshuis 
Vrededaal.
19u. Prijsuitdeling van de loopronde 
van Kalfort.

Zondag 4 september: Boterhammen in 
Vrededaal. 
Een familiedag in de dorpshuistuin 
met broodmaaltijd, kinderanimatie 
met clown Doubies, gekke fietsen en 
springkasteel. Een gezellige namiddag 
om de kermis af te sluiten. 
Een organisatie van Maniflex i.s.m. 
Dorpshuis Vrededaal.

Op donderdag 23 juni bent u hartelijk welkom in dorpshuis 
Vrededaal voor informatie én een drankje.

Om 19u kan u zich aanbieden als deelnemer van de om-
megang op de eerste pasbeurt.

U kan komen kennismaken met de kermiscampagne 
2022 en informatie verkrijgen over diverse initiatieven. 
Kalité, Maniflex, het Ommegangcomité en Dorpshuis Vrede-
daal verenigen de krachten.

IN
FO
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SCHOOLFEEST
Het schoolfeest van De Regenboog en 
Twinkelveld op 21 mei was een suc-
ces. Het feestplein tussen de scholen 
schitterde onder een stralende zon. 
Voor de kleuterschool De Regenboog 
was dit de apotheose van twee pro-
jectweken “Op stap”. Tijdens de laat-
ste week werden al die belevingen ook 
muzisch geuit in een dansnummer. 

Het project “Op stap” ontstond, na 
twee zware coronajaren waarin we 
binnen het onderwijs heel strikte 
regels dienden op te volgen, vanuit de 
drang weer los te breken en de wereld 
te verkennen. Zo konden onze kleu-
ters eindelijk ervaren wat op stap gaan 
allemaal kan betekenen: in de buurt, 
te voet, met vervoer, in de omgeving, 
verder weg. Met z’n allen bezochten 
we het kleuterparadijs in de sporthal 
te Sint-Amands vol springkastelen. 
Onze kabouters en vlinders gingen op 

stap in de school, de buurt, de tuin, 
de speeltuin en naar de lagere school. 
Onze hommels exploreerden schoei-
sel om op stap te gaan, onderzochten 
de weersomstandigheden en gingen 
naar het bos, de speeltuin, het fort van 
Liezele en De Ster. De spetters trok-
ken op trektocht, schattenjacht, het 
landschapspark, vertoefden een hele 
dag in De Ster, trokken virtueel op reis 
en verkenden andere landen.

In de lagere school Twinkelveld werd 
ondertussen tijdens vrije momenten 
druk geoefend voor het vrij podium. De 
leerlingen haalden hun dans- en acteer 
talent boven en oefenden sociale vaar-
digheden om nummertjes in elkaar te 
steken, zelfs over klasgroepen heen.

De leden van het oudercomité zorgden 
in de verschillende werkgroepen voor 
een prachtige voorbereiding van een 
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spetterend schoolfeest. Samen met de 
helpende handen van de ouders werd 
de tent na drie jaar eindelijk opnieuw 
opgesteld.

Voor het evenement werd op zaterdag 
de Schipstraat afgesloten om er een 
feestplein en speelstraat van te maken. 
‘s Morgensvroeg werd het podium op-
gesteld en van dan af kwamen er steeds 
meer vrijwilligers om het feestplein 
klaar te maken. Een ploeg van leer-
krachten en ouders trok ‘s morgens 
naar groenten- en fruitwinkel Lich-
terhof om daar, gebruik makend van 
infrastructuur en machines, de nodige 
groenten te kuisen en klaar  te maken 
voor de BBQ.  Nadien kon dit verder be-
waard worden in de gratis ter beschik-
king gestelde koelwagen.

Omdat we het feest organiseren voor 
onze kinderen, hun gezinnen, familie 
en vrienden kon natuurlijk de volledig 

gratis “speelstraat” niet ontbreken, 
waar kinderen naar hartenlust konden 
spelen op springkastelen, schmink-
stand, Lego- Duplo- en Clicks stand 
en gekke fietsen. Dit alles werd mee 
gefinancierd en ondersteund door 
verschillende sponsors. Voor de eerste 
keer werd er ook een Omnisport-tor-
nooi georganiseerd voor de leerlingen 
van Twinkelveld, op het grasplein 
achter de school. 

Om 14u opende meester Gunter het 
schoolfeest en ging het vrij podium 
van Twinkelveld van start, waarop de 
leerlingen naar eigen wens en plezier 
hun beste beentje konden voorzetten 
in dans, muziek, zang, acrogym, acro-
batie, circustechnieken, breakdance, 
toneel. De uitvoerders werden steeds 
luid toegejuicht door hun ouders en 
medeleerlingen. DJ Sam en presenta-
tor Eddy zorgden de hele dag voor de 
gepaste muziek en de aankondiging. 
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Elke week trouw op post voor de repetities en de eucharistieviering in de kerk! Ons 
zangkoor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan houdt dit al vijftig jaar vol! En dat verdient een 
grote pluim. Ook op de provinciale meibedevaart van de landelijke bewegingen op 19 
mei en de jubelviering van FERM op 24 april stonden zij klaar.

Om 15u00 opende juf Carine de “Kleu-
tershow Op stap” van de kleuters van 
De Regenboog waarbij de kleuters en 
leerkrachten op het podium muzisch 
lieten zien wat ze de voorbije weken 
hadden ervaren. Nadien volgde het 
tweede deel van het “vrij podium” met 
de leerlingen van de lagere school. Ou-
ders, familie en sympathisanten kon-
den ondertussen gezellig genieten van 
het spektakel bij een glaasje, een door 
ouders en grootouders zelf gemaakt 
prachtig dessertenbuffet en een BBQ. 
Het werd een geslaagd feest voor de 
kinderen, ouders, familie, leerkrachten 
en de Kalfortse gemeenschap, dankzij 
de vele vrijwilligers, een hardwerkend 
oudercomité en beide schoolteams! 

Wat deed het deugd om weer te mogen 
samenzijn en feest te vieren. 

Heel veel dank aan allen die aanwe-
zig waren, aan iedereen voor het vele 
werk, de lekkere desserten, vervoer, ter 
beschikking stellen van materialen en 
de extra hulp. Aan onze sponsors voor 
de financiele en logistieke steun. Aan 
het oudercomité voor de schitterende 
voorbereidingen en het harde werk. 
Aan de inwoners van Kalfort die onze 
scholen steeds steunen en ook telkens 
graag van de partij zijn. Aan de ge-
meente Puurs voor het ter beschikking 
stellen van materialen.  Aan schoolbe-
stuur en technische dienst Sjabi+. En 
last but not least aan de schoolteams 
van De Regenboog en Twinkelveld voor 
hun enthousiaste inzet.
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FAMILIENIEUWS
NIEKE HUYSSENS, WEDUWE VAN MAURITS MOENS
(° Puurs, 27 december 1925 - + Puurs, 18 mei 2022)
Ons Moemoe, altijd goedgezind, nooit klagen, altijd bezig,  
nooit alleen. 
Verknocht aan de christelijke waarden, met hier en daar een gek 
versje of liedje, altijd afgesloten met een grote glimlach.
Vroeg uit de veren zoals een goede boerin, in de avond warme pap 
met af en toe rozijnen.  
Als God het beliefde, was er zelfs tijd om een boek te lezen.
Maar de laatste jaren, mocht men Moemoe komen halen. Vava is 
nu lang genoeg alleen geweest. Die vele kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen moeten nu dus wel verder, met in hun hart de 
vriendschap, liefde, sterkte en positiviteit van Moemoe. Hoe geluk-
kig en gezegend zijn wij wel niet met een Moemoe zoals jij...

ALEX LEROY, ZOON VAN ALBERT EN LOUISA  
LEROY-HUYGENS
(° Willebroek, 6 december 1949 - + Gent, 30 april 2022)
Lid van Samana.  
Lid van Nierpatiënten UZ Gent.
Alex je was heel sterk,  
je bent nu bij ons weggegaan, maar je blijft in onze gedachten. 
We zullen je missen. 
Alex, je plaats is nu bij vader en moeder, daar zal je rust en vrede 
vinden. Het ga je goed.

GEORGES ‘JOKKE’ DE LAET
(° Willebroek, 11 juli 1949 - + Edegem, 18 april 2022)
Ik verlaat diegenen die ik lief heb, 
om diegenen die ik lief had weer te zien. 
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KAREL SPIESSENS, WEDUWNAAR VAN ALBERTINE BOEY, 
ECHTGENOOT VAN FRIEDA MAMPAEY
(° Bornem, 31 juli 1946 - + 17 april 2022)
Lid van Duivenbond Recht voor Allen.
Een hart is stilgevallen, een warm en teder hart dat vreugde kon 
geven. Handen liggen nu roerloos, voor eeuwig. Werkende han-
den die konden bemoedigen en strelen. Een stem klinkt niet meer, 
met warme woorden vol begrip, tot troost en steun voor mensen 
in verdriet. Stil is het nu geworden, geen beeld, geeen woord, geen 
lach, maar al die mooie herinneringen zullen blijven.

JOS DE SMEDT, ECHTGENOOT VAN GRETA HOFMANS
(° Breendonk, 4 maart 1939 - + Kalfort, 14 april 2022)
Nooit meer je stem. Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten van een mooie dag.
Je handen hebben voor ons gewerkt, je hart heeft voor ons geklopt. 
Om wat je was, zijn we dankbaar, om je heengaan treuren wij. 
Niets is meer hetzelfde in ons leven. Maar het houden van jou en 
alle herinneringen zijn gebleven.

DENISE BORMS, WEDUWE VAN EDUARD VANHERSTRAETEN
(° Antwerpen, 18 juli 1931 - + Bornem, 12 april 2022)
Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent... 
Altijd stond je voor ons klaar en voor een ander.
Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm.
Geslaagd ben je in jouw leven. Je hebt ons een goed voorbeeld 
gegeven. Je was een schat voor ons allen. Je te moeten missen zal 
ons zwaar vallen.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?
De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meege-
deeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact 
opnemen. Ook foto’s van de overledenen worden graag en met veel respect 
bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.
Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website  
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.
Wij brengen onze overledenen ook in herinnering in de jaarlijkse omme-
gang met hun foto en de aanwezigheid van familieleden en vrienden.
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KALFORTSE KALENDER
Do. 23 juni  19u-20u - Pasbeurt Maria-ommegang - Dorpshuis
Do. 23 juni  19u - Campagnedag Kalfort Kermis - Dorpshuis
Zo. 26 juni  11u - Aperitiefconcert Band For The Future - Dorpshuis
Zo. 26 juni  14u - Opendeurdag ruiterclub Hippique
Do. 7 juli  17u30-19u - Culinaire fietstocht Groep-V - Dorpshuis
25 juni - 20 sept. Wandelzoektocht Groep-V - Lippelo
Ma. 15 augustus  11u - Woord- en communiedienst Onze-Lieve-Vrouw 
   Hemelvaart - Kerk 
   Nadien wordt er een drankje aangeboden.
21 augustus - 11 sept. Tentoonstelling “Frans Lenaerts. Amateur-fotograaf” - 
   Kerk
Vr. 26 augustus  Dorpskwis Volley Kalfort - Dorpshuis
Za. 27 augustus  Vurig Vrededaal - Dorpshuis
Zo. 28 augustus  11u - 34ste Maria-ommegang
Zo. 28 augustus  Café Concordia - Dorpshuis 
   13u30 - Calfort anno 1910 - Dorpstuin
   Volksfeest (muziek - dans - circus - kinderanimatie)
Ma. 29 augustus Uitbating - Dorpshuis
Di. 30 augustus  Kalfort Local - Muziekoptredens - Dorpstuin
Wo. 31 augustus  Gemeentelijke ziekendag - Samana - Dorpshuis
   20u - Terugkomdag Maria-ommegang
Do. 1 september  Gemeentelijke ziekendag - Samana - Dorpshuis
   Diner dansant - Maniflex i.s.m. Kalfortse zelfstandigen
Vr. 2 september  Uitbating - Dorpshuis
Za. 3 september  9u - Ontbijt met een Ster - Dorpstuin
   Met om 11u30 optreden Willy Sommers 
   19u - Prijsuitreiking Ronde van Kalfort
Zo. 4  september Boterhammen in Vrededaal (kinderanimatie -  
   springkasteel - gekke fietsen)

LITURGISCHE VIERINGEN BEDEVAARTWEEK

Vrijdag 26 augustus 19u  - 34ste Maria-avond
Zaterdag 27 augustus 17u - Openingsmis bedevaartweek  met het Piuskoor 
   van Hoogstraten
 
Eucharistievieringen: zo. 28 augustus (10u), maandag 29 augustus (19u), dinsdag 
30 augustus (19u), woensdag 31 augustus (19u), donderdag 1 september (14u en 
19u), vrijdag 2 september (19u), zaterdag 3 september (17u).



Het 123° Kalfortse Klokske verschijnt in september 2022. 
Artikels zijn welkom tot 1 september 2022 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 24,00 euro.

MET DE STEUN VAN...

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




