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WOORD VOORAF
Beste lezer

Ons dorpshuis werd in gebruik genomen met de kermis van 2014 en officieel geopend 
op 10 november 2014. Het lijkt pas gisteren, maar eigenlijk zijn we bijna tien jaar 
verder. Dit leert ons dat het werk nooit af is, dat we blijvend moeten inzetten op alle 
aspecten van de werking, om ons dorpshuis levend en leefbaar te houden.

Er is het financiële aspect. De eerste geleende sommen aan privé obligatiehouders 
moeten vanaf nu worden terugbetaald. Wij zijn er helaas in dit eerste decennium 
nog niet in geslaagd om genoeg winst te genereren om een grote spaarpot klaar te 
zetten voor de terugbetaling. Er waren een aarzelende start, een stevige groei, een 
onderbreking door Corona en een niet zo eenvoudige heropstart. Maar dankzij het 
Gemeentebestuur, de Kerkfabriek en de Stichting van het vicariaat Vlaams-Brabant 
en Mechelen is er nu een geloofwaardig toekomstplan uitgedokterd. Een bijkomende  
gemeentelijke subsidie, een lening van de andere partijen aan gunstige voorwaarden 
en een haalbaar afbetalingsplan zijn de gezonde basis voor de volgende 25 jaar. Aan 
het dorpshuis is het nu de uitdaging om elk jaar voldoende inkomsten te genereren. 
Dit kan maar daar waar het meeste uit te halen is: verhuringen, verhuringen en nog 
eens verhuringen. Het is dus een eenvoudige boodschap: hou je dorpshuis overeind 
door er gebruik te maken. Het aanbod in de streek wordt groter. Er komt nog steeds 
nieuwe infrastructuur bij. Maar vergeet uw eigen dorpshuis niet! De infrastructuur 
van ons dorpshuis - waar we blijvend aan werken - blijft een grote troef. Daarnaast 
is elke financiële steun onder de vorm van giften en sponsoring meer dan welkom.

Een ander aspect van de toekomst zijn onze activiteiten. Want het was de uitdruk-
kelijke bedoeling van ons dorpshuis om er mee voor te zorgen dat het Kalfortse 
gemeenschapsleven verder werd gedynamiseerd. En wat merken we? Elk nieuw 
initiatief wekt voldoende enthousiasme. Maar volhouden en zaken in stand houden 
is veel moeilijker. Daarom een oproep! Verenig je rond je dorpshuis, kom er samen 
en gebruik het waarvoor het is bedoeld: gemeenschap vormen.

Ten slotte zijn er de vrijwilligers die het dorpshuis doen draaien. Wat een inzet: zaal-
verantwoordelijken, onthaalmedewerkers, technische medewerkers, bestuursleden, 
zij die zorgen voor onderhoud, reservaties, betalingen en facturatie... We hebben ze 
tien jaar gezocht, we hebben ze tot hier toe gevonden. We hopen dat er in Kalfort 
voldoende reservoir blijft om dit allemaal samen vol te houden.

Genoeg uitdagingen dus. We nemen ze samen op in deze nieuwe lente!

De redactie.
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DORPSHUIS IN HET KORT
2023 is in het dorpshuis goed begon-
nen met een heleboel fijne activiteiten. 
We geven jullie graag een overzicht.

Aperitiefconcert
Een 70-tal enthousiaste muziek-
liefhebbers waren aanwezig op ons 
aperitiefconcert op 15 januari met 
Philemon, dat we met de medewerking 
van CC Binder konden organiseren. Ze 
konden genieten van een jonge en-
thousiaste groep muzikanten, die met 
hun eigen muziek de mensen konden 
bekoren. Alle aanwezigen konden ook 
genieten van bubbels en hapjes. Dank 
aan Erik en Ann en Bart en Erna voor 
de vlekkeloze organisatie.

Treasure track
Op 1 maart ging de prijsuitdeling van 
de Treasure track door. Ongeveer 180 
enthousiaste aanwezigen waren er 

getuige van hoe Janne Kerremans met 
de hoofdprijs van 250 euro aan de haal 
ging. Hier ging een lange zoektocht 
vooraf, waaraan meer dan 500 schat-
tenjagers deelnamen. Het spel ging als 
volgt: het schilderij van de oude kerk 
van Kalfort was gestolen. De deelne-
mers konden samen met het Kalfortse 
rechercheteam op zoek gaan naar dit 
schilderij. Van 21 januari 2023 tot 19 
februari werd het spel gespeeld ver-
spreid over vier etappes, waarin puz-
zels moesten worden opgelost en een 
route moest worden gezocht. De vierde 
etappe omvatte het finalespel waarbij 
op verschillende plaatsen in Klein-
Willebroek info verzameld moest 
worden. Deze info en de info aan de 
verstopplaats van het schilderij leid-
den tot de juiste code. Wie als eerste 
de juiste code doorgaf, won Treasure 
Track 2023. Er waren alleen geluk-



DE KALFORTSE KLOK6

kige winnaars en sportieve verliezers. 
De organisatie van de Treasure Track 
steunde ook het Berrefonds met 600 
euro. Dikke proficiat aan de organisa-
toren!

Kalfort danst
Een dansfeest voor jong en oud: dat is 
het opzet. En daar zijn de organisa-
toren meer dan in geslaagd. Ongeveer 
200 feestvierders konden op 10 maart 
genieten van het optreden van onze 
plaatselijke White Cats en nadien tot in 

de laatste uurtjes de beentjes losgooien 
met de DJ’s John & Ben. Dank aan Me-
lissa en haar team voor dit evenement!

Ontbijt met een ster
Wim Servaes ziet hoe bestaande struc-
turen van verenigingen en bedrijven 
tegen dezelfde problemen aanlopen, 
nl. het vinden van mensen (netwerk, 
vrienden, vrijwilligers), logistiek (wo-
nen, mobiliteit, opslag en uitlenen ma-
teriaal) en geld (hoe houden we alles 
betaalbaar). Met zijn format “ontbijt 
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met een ster” wil hij een hedendaagse 
invulling zoeken voor dit samenspel 
van elementen. Niet alleen met de 
kermis, ook tijdens enkele momenten 
in het jaar kunnen we daarom genie-
ten van zijn Ster met een ontbijt.  Op 
12 maart was het Ensemble Vanhal te 
gast. Met 110 deelnemers was het een 
succes en “smaakt” het naar meer. 
Het ontbijt was een samenwerking van 
Maniflex, Hervé en zijn ploeg, Kalité 
en het dorpshuis. Veel dank was er ook 
voor Indira, Codi, Adriaan, Pascale, 
Ronny, Matthias en Walter die be-
langeloos in het dorpshuis en bij het 
ontbijt kwamen helpen. Alle aanwe-
zigen kregen een “Kalforttas” mee 
naar huis, niet om zelf te gebruiken, 
wel om aan iemand te schenken die ze 
een warm (Kalfort) hart toedroegen. 

Benieuwd bij wie al deze tassen terecht 
gaan komen.

Wim wil verder op de ingeslagen weg. 
Na “Kalfort danst” op vrijdag wil hij 
op deze manier een “Kalfort dankt” 
organiseren op zondag. Benieuwd of 
deze formule aanslaat bij onze huidige 
en toekomstige vrijwilligers.

Tuin
In het vorige nummer van De Kal-
fortse Klok beschreven we de plannen 
van onze dorpshuistuin. Ondertussen 
is de beplanting uitgevoerd en zijn 
er verschillende bomen en struiken 
aangeplant. Zo is de lente volop in onze 
tuin zichtbaar. Heel veel dank aan de 
groendienst van Puurs-Sint-Amands 
voor deze mooie realisatie, die onze 
tuin stevig vergroent!



DE KALFORTSE KLOK8

vanaf dit jaar instrumentlessen aan-
bieden volgens de ‘Suzuki-methode’: 
ouder en kind volgen samen les bij ons 
en repeteren thuis samen, wat ervoor 
zorgt dat leerlingen het instrument 
sneller onder de knie krijgen. Aan-
sluitend stelden we de verschillende 
instrumenten uit ons harmonieorkest 
voor aan de geïnteresseerden en boden 
we de mogelijkheid om verschillen-
de instrumenten uit te proberen. Een 
tiental nieuwe muzikanten sloot zich 
bij ons orkest aan, zodat we van een 
succes mogen spreken.

Na twee jaar stilte omwille van Corona 
was het op 25 februari eindelijk tijd 
voor de 10de editie van onze inmid-
dels befaamde ConcordiaQuiz. Zo’n 
50 quizploegen kwamen afgezakt 
naar dorpshuis Vrededaal voor een 
intellectuele uitdaging van formaat. 
Met de vragen die onze quizmasters 
afvuurden vielen in totaal 130 pun-
ten te verdienen. Een hele quiz lang 
was het ongelooflijk spannend, maar 
er kan natuurlijk maar één winnaar 
zijn. De eindwinst was voor quizploeg 
‘Vertigo’, die maar liefst 115 punten 
had verzameld. Deze knappe koppen 

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
2023 is inmiddels goed drie maanden 
ver. Wij brengen hier graag verslag uit 
van al onze bezigheden van de afgelo-
pen maanden.

Een 30-tal jeugdige muzikanten van 
ons harmonieorkest trapte het nieuwe 
jaar af met een feestje. Op 7 januari 
trokken zij met z’n allen naar Sint-Ni-
klaas voor een partijtje bowling, een 
feestmaal met frietjes, en een bezoek 
aan de cinema. De bowlingballen en 
kegels mochten dan wel het compe-
titiebeest in sommige muzikanten 
naar boven halen, de plaagstoten 
tussendoor, het gezellig samen on-
deruit zakken in de cinema, samen 
eten en drinken… is uitstekend voor 
de groepsgeest, zo belangrijk voor een 
vereniging als de onze. En het bleef 
niet bij één feestje! Ook op 28 januari, 
na afloop van de algemene vergade-
ring, klonken wij op ieders gezondheid 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie.

Op 12 februari organiseerden we een 
infomoment voor onze instrumentop-
leiding. We gaven uitleg bij onze wer-
king en het verloop van onze instru-
mentlessen. Nieuw daarbij is dat wij 
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winnen een VIP-arrangement voor 
ons ‘Harmonieorkest Concordiavrien-
den In Concert’. We willen graag alle 
quizzers feliciteren met hun knappe 
prestatie en hopen dat iedereen zich 
geamuseerd heeft. Wij hebben in ieder 
geval genoten van de aanwezigheid en 
het enthousiasme van zoveel quizzers.

Op 18 en 19 maart hielden we ons jaar-
lijkse eetfestijn in dorpshuis Vrededaal. 
We ontvingen heel veel bezoekers die 
onze malse steak en heerlijke zalm 
kwamen verorberen en zo onze ver-
eniging steunden. Aan alle bezoekers 
zeggen we dan ook: hartelijk dank!

We zouden het haast vergeten, maar 
naast al die activiteiten blijven onze 
wekelijkse repetities natuurlijk doorlo-
pen. Inmiddels zijn we weer bijna klaar 
om aan de buitenwereld te tonen welke 
melodieën we de afgelopen tijd heb-
ben ingestudeerd. Dat doen we tijdens 
‘Harmonieorkest Concordiavrienden 
In Concert’ op zaterdag 23 april. Voor 
dat concert werken we samen met de 
immer sympathieke en goedgeluimde 
Jan De Smet. U kent hem als het ge-
zicht en vooral de stem van De Nieuwe 
Snaar, waarmee hij jarenlang optrad. 
Deze groep stond bekend om zijn luch-

tige en humoristische nummers. Jan 
zal er ongetwijfeld een aantal brengen 
tijdens ons concert. Daarnaast brengt 
hij enkele van zijn lievelingsnummers. 
Het wordt gegarandeerd een amusante 
avond! Wie er graag bij is, haast zich 
het best zo snel mogelijk naar onze 
website www.concordiavrienden.be. 
Op het moment van schrijven is de 
kaartenverkoop één dag geopend en is 
al 65% van de kaarten de deur uit. Snel 
zijn is dus de boodschap! 

Maar niet alleen ons groot harmonie-
orkest is stevig aan het repeteren; ook 
ons instaporkest ‘Band For the Future’ 
– ‘BFF’ voor de vrienden – legt stilaan 
de laatste hand aan een concertpro-
gramma. Op zondag 14 mei spelen onze 
leerlingen in dorpshuis Vrededaal na-
melijk hun jaarlijkse aperitiefconcert. 
Kaarten zijn te koop via onze website 
vanaf 24 april. Aansluitend houden wij 
ook een grote barbecue in de tuin van 
het dorpshuis. We nodigen u hier heel 
graag op uit. 

Heel graag tot binnenkort!
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tor van de aspergeteelt, secretaris van 
de paardenverzekering, ondervoorzit-
ter van de pensioenkas en bestuurder 
van de melkerij. Na deze historische 
groepen, waarin we Kalfort in de 19de 
en begin van de 20ste eeuw weer tot le-
ven brengen, zijn onze Kalfortse scho-
len aanwezig om te bewijzen dat ons 
onderwijs springlevend is! 

Het derde deel heeft aandacht voor 
MARIA, in vijf thema’s: hoop, ontmoe-
ten, nieuw leven, inzet voor de mens en 
zorg voor onze planeet. 
Ten slotte maken we plaats voor ON-
ZE-LIEVE-VROUW TEN TRAAN. 

Heel de ommegang is zoals vorig jaar 
een spektakel met veel muziek, zang, 
dans en choreografie. De choreografi-
sche groepen komen na de ommegang 
samen in een enthousiaste apotheose 
in de dorpshuistuin.

Calfort anno 1920
Net als vorig jaar is er in de namiddag 
in onze dorpshuistuin animatie. We 
verplaatsen ons naar Kalfort rond 1920 
en zien hoe de “roaring twenties” ook 
een kleine dorpsgemeenschap in de 
greep kan krijgen. Circus Libot, zin-
gende boeren en boerinnen, muzika-
le animatie, een kinderprogramma en 
lekker eten en drinken (dankzij onze 
Concordiavrienden) zijn de ingrediën-
ten. Zij die er vorig jaar bij waren, weten 
dat het meer dan de moeite waard is om 
deze namiddag in de dorpshuistuin te 
komen doorbrengen.

En dan is er nog maar eens een omme-
gang! De 35ste! Alweer een lustrum... 
Het zal de lezer dan ook niet verwon-
deren dat we weer een heleboel zaken 
kunnen aankondigen voor de mooiste 
Kalfortse dag van het jaar...

Het nieuwe scenario
Vorig jaar gokten we stevig met een 
volledig vernieuwd scenario. En de re-
acties daarop waren behoorlijk positief. 
We zetten in 2023 deze lijn door.

Na de feestelijke opening zoomen we in 
op onze dorpsgemeenschap KALFORT 
in vier delen. “Kalfort leeft” is gewijd 
aan ons verenigingsleven. We hopen 
dat nog meer verenigingen zullen aan-
sluiten. En Mie Kalfut is van de partij. 
“Kalfort eert” brengt de overledenen 
van het voorbije jaar in herinneringen. 
Het was een beklijvende groep vorig 
jaar. De aanwezigheid van nabestaan-
den van de overledenen was een mooie 
getuigenis. We hopen hen ook in deze 
editie te mogen verwelkomen. “Kalfort 
feest” toont ons langs onze vrolijkste 
kant. Ten slotte hebben we in “Kalfort 
zorgt” aandacht voor zorgverleners en 
mensen die zorg nodig hebben. Meteen 
maken we duidelijk dat iedereen aan 
onze ommegang kan participeren. 

Na Kalfort komt het ONDERWIJS aan 
bod. De oude jongens-, meisjes- en 
kleuterschool komen op straat. We 
besteden aandacht aan de bekende 
hoofdonderwijzer August Huygens, 
niet alleen als onderwijzer maar ook als 
sociaal geëngageerd voorman, promo-

OMMEGANG 2023
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Een nieuw parcours
Vorig jaar kondigden we aan dat we in 
de edities tussen de driejaarlijkse his-
torische ommegang telkens vanuit een 
andere kant van Kalfort zouden ver-
trekken. Dit jaar kiezen we voor het 
Fabiolapark. Het parcours loopt via Fa-
biolapark, Winkelveld, Coolhemveld, 
Coolhemstraat en Kalfortdorp naar de 
kerk en de dorpshuistuin waar de apo-
theose plaatsvindt. De ommegang trekt 
voorbij onze Kalfortse scholen, een 
statement voor het hoofdthema van 
deze ommegang.

Een nieuw bestuur
Na een engagement van enkele decen-
nia hebben Christiane Van Camp, Annie 
Van Baden en Ludo Schampaert beslist 
hun ontslag te geven uit het bestuur 
van vzw Ommegangcomité Kalfort. We 
kunnen hen niet voldoende bedanken 

voor hun jarenlange onvoorwaarde-
lijke inzet. Nooit was er een nee of een 
misschien, altijd een ja. Drie bestuurs-
leden, waarop je kan bouwen, zijn niet 
zo gemakkelijk vervangbaar. Maar we 
vonden in Ann Peeters, Marijke Van 
Assche, Katrien Van Dam en Melissa 
Vatansever waardige vervangers. Zij 
nemen de bevoegdheden rond kos-
tuums, bloemen en verslaggeving over. 
Wat zijn wij Annie, Christiane en Ludo 
dankbaar en wat zijn wij blij dat Ann,-
Katrien, Marijke en Melissa de taken 
opnemen.

Pasbeurt
De voorbereidingen zijn gestart! Stap je 
graag mee? Op donderdag 22 juni vindt 
van 19u tot 20u30 de eerste pasbeurt 
plaats. We rekenen op jullie!
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Kalité vzw, het overkoepelende or-
ganisatiecomité van Kalfort Kermis, 
voerde onlangs enkele wijzigingen 
door in het bestuursorgaan.

Enkele leden met jarenlange staat van 
dienst legden hun bestuursfunctie 
neer en enkele nieuwe bestuursle-
den werden aangesteld. Levi De Mul 
nam de voorbije jaren de functie van 
secretaris op zich. Hij wordt vervangen 
door Shawn De Pooter. Evi Dekoninck 
en Gert Kerremans gaven de fakkel 
van ondervoorzitter dan weer door aan 
Thomas Lenaerts en Danny Moons.  
Evi en Gert besloten ook om het Kalité 
te verlaten. Voorzitter Bjorn Clooster-

NIEUWE MENSEN IN KALITE
mans en penningmeester Tieu Peeters 
blijven aan boord. Wij willen Levi, Gert 
en Evi bedanken voor hun jarenlange 
inzet voor Kalfort Kermis. 

Ondertussen is Kalité druk in de weer 
om ook in 2023 een goed gevuld pro-
gramma op poten te zetten. We pro-
beren steeds een goede mix te vinden 
voor jong en oud. De samenwerking 
met de lokale verenigingen en de Kal-
fortse zelfstandigen speelt hierin een 
belangrijke rol. 

Ook staat Kalité dit jaar voor een feest-
editie van Kalifiesta. Kalifiesta zal dit 
jaar voor de 15de keer georganiseerd 
worden. Dit jaar staan o.a. Jessy (The 
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Mackenzie) en Waterloo ‘74 (ABBA 
tribute band) op het hoofdpodium. De 
rest van de line-up zullen de komende 
weken bekendgemaakt worden.

Kalité vzw wist afgelopen kermis ook 
het nodige jonge geweld aan te trek-
ken. Een nieuwe wind, een nieuwe visie 
kan nooit kwaad. 

Ook zin om je lid te worden van Kalité 
vzw en zo mee te werken aan Kalfort 
Kermis? Of wil je graag Kalfort Kermis 
financieel of logistiek ondersteunen? 
info@kalfortkermis.be.

De jarenlange traditie van Kalfort Kermis blijft overeind dankzij een vernieuwd team. In 1995 zag 
het zwart van het volk tijdens de aspergeworp op de eerste kermiszaterdag.

De eerste infovergadering van Ka-
lité voor de kermis van 2023 vindt 
plaats op dinsdag 11 april om 19u30 in 
Dorpshuis Vrededaal. Op deze verga-
dering zullen we het programma en 
het verloop van de kermis toelichten. 
Iedereen welkom...
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Voetbalclub Kon. Kalfort Daghet is uit 
het dagelijkse oog van vele Kalforte-
naren verdwenen, dit omdat de club 
sinds begin dit jaar verhuisd is naar de 
nieuwe voetbalsite in sportpark  
De Schans in Lichterstraat 64 te Kal-
fort.  Hun vroegere voetbalchalet is al 
volledig afgebroken. Maar de toe-
komst ziet er goed uit! 

Nieuw voetbalgebouw
De club heeft zijn nieuwe cafetaria 
heel gezellig ingericht met nieuw 
meubilair, een grote toog met speciale 
bekleding en een mooi buffet achter de 
toog. Tegen het einde van deze maand 
worden er nog werken uitgevoerd om 
de akoestiek te verbeteren en ook extra 
versieringen aan te brengen.

Uitbreiding club 
In december 2022 is de voetbalfamilie 
van Kalfort Daghet uitgebreid.  Sinds 
dan maakt O.B.B. uit Breendonk (jaja, 
het herrezen Oranje Boven Breendonk) 
ook deel uit van de VZW Kon. Kalfort 
Daghet. O.B.B. is vorige jaar opgericht 
en is een heel enthousiaste recreatieve 
voetbalclub met heel wat ex-Chiro-
leden als spelers. Zij zijn dit seizoen 
gestart in de competitie van K.AVVV en 
spelen hun matchen op zaterdagna-
middag. O.B.B kan bij zijn thuismat-
chen altijd rekenen op een grote groep 
Breendonkse supporters.

Kalfort kermis 2023 
Sinds 1999 organiseerde de club ieder 
jaar het fameuze Bal Tropical op de 
eerste kermiszondag.  Door de ver-

KALFORT DAGHET LEEFT NOG
huis zal dat Bal Tropical er dit jaar niet 
meer zijn. Maar de club laat de kermis 
niet los. Wij hebben al café/feestzaal ’t 
Hof Van Vlaanderen gehuurd om daar 
nieuwe kermisfestiviteiten te organi-
seren. Een werkgroep is het kermis-
programma nog aan het uitwerken. Zij 
zoeken naar iets speciaal en iets nieuw 
voor onze befaamde Kalfortkermis. 

Diverse voetbalactiviteiten bij de club 
Vrijdags om 20u30 : thuismatchen van 
Veteranen Kalfort Daghet, zij spelen 
vanaf september tot april wel enkel 
vriendschappelijke matchen.
Zaterdags om 15u : thuismatchen van 
O.B.B. in competitie van K.AVVV.
Zondags om 11u30 en 14u30 zijn er de 
thuismatchen van de 2de en 1ste ploeg 
van Kalfort Daghet in de recreatieve 
competitie van Voetbal Vlaanderen.
Dit zal allemaal ook zo blijven in het 
nieuwe seizoen 2023-2024.

Nieuwe spelers 
Nieuwe spelers (vanaf 16 jaar) die voor 
hun plezier willen voetballen zijn nog 
altijd welkom bij de club.  Best een 
seintje geven via mail naar voetbalkal-
fortdaghet@gmail.com

Minivoetbaltornooi 
De club organiseert op zaterdag 6 mei 
2023 voor de 37ste maal een groot mi-
nivoetbaltornooi voor gelegenheids-
ploegen en competitieploegen voor 
senioren heren (vanaf 16 jaar). De mat-
chen worden gespeeld tussen 10u30 en 
18u30 op een kunstgrasveld in de nieu-
we voetbalsite van onze club.  Er wordt 
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gespeeld volgens de reglementen van 
het zaalvoetbal, dat betekent o.a. een 
terrein van 20m x 40m met doelen van 
2m x 3m.  Men speelt met 1 keeper en 4 
veldspelers. Er zijn geen kosten voor de 
deelnemende ploegen. Er zijn dan ook 
geen grote prijzen te verdienen. Het 
gaat om de sportieve eer, enkel de twee 
finalisten krijgen een kleine attentie.
Aan de deelnemende ploegen vra-
gen wij wel vooraf een waarborg van 
60 euro. Ter plaatse worden er aan 
democratische prijzen diverse dran-
ken verkocht evenals broodjes, croque 
monsieurs en hamburgers. Interesse?  
Stuur dan een sms naar 0473 99 30 07 
of mail naar voetbalkalfortdaghet@
gmail.com

Programma laatste thuismatchen 
seizoen 2022-2023
Vrijdag 24/03 : 20u30 : Vet. Kalfort 
Daghet – FC Ward
Zaterdag 1/04 : beker : 15u: O.B.B.  -  
Pagode Schilde
Zondag 2/04: 11u30 : Kalfort Daghet 2 
– Groenenhoek Deurne
Zondag 2/04: 14u30 : Kalfort Daghet 
1 – FC Koningshof Schoten  
Vrijdag 21/04: 20u30 : Vet. Kalfort 
Daghet – Sparta
Vrijdag 28/04: 20u30 : Vet. Kalfort 
Daghet – Kalfort Daghet 2

Nieuwe bestuurders
Sinds december 2022 heeft voetbalclub 
Kon. Kalfort Daghet er twee nieuwe 
bestuurders bij: Hans Buyst en Jelle 
Reynaert .

Jan Van Overloop en Marc De Ron, drijvende krachten achter Kalfort Daghet.
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BAR HANGAAR
In het geval jullie het nog niet zou-
den gehoord hebben… Chiro Kalfort 
bouwt nieuwe lokalen! De bouwaan-
vraag wordt één dezer dagen door het 
Hangaar66 team ingediend bij de ge-
meente, dus het wordt concreter met 
de dag. Graag willen willen we even de 
aandacht vestigen op twee zaken: Bar 
Hangaar en de Lotenlening.

Bar Hangaar
Bar Hangaar is een gezellig samen-
zijn op 16 april in dorpshuis Vrededaal 
waarop we de ouders van onze chiro-
leden, de vele chirosympathisanten en 
de hele Kalfortse gemeenschap inzage 
willen geven in onze bouwplannen. 
Dit natuurlijk naar Kalfortse gewoonte 
met een hapje en een drankje en enkele 
live optredens, allemaal ten voordele 
van de bouw van de nieuwe chiroloka-
len. Met de nodige fierheid en appre-
ciatie geven we u toch nog even mee 
welk lokaal toptalent zal te bewonde-
ren zijn in de loop van de namiddag 
na de status van de bouw (rond 14u)… 
Geniet samen met ons van LIF, Amity 
Boulevard en DJ Tsa! En moest dat niet 
voldoende zijn, zal een toelichting van 
de plannen door de architect zéker 
voor dat extra duwtje zorgen.

Lotenlening
De lokalen gaan geld kosten … véél 
geld. En daarvoor hebben we u (of 
mogelijk iemand die u kent) nodig! 
We willen/moeten namelijk een lening 
afsluiten met de Kalfortenaar en/of 
sympathisant van de Chiro. Het doel is 
300 loten van €1000 uitlenen (aan 0% 

interest want interest betalen voor een 
chiro is niet evident). Elk jaar betalen 
we dan 15 loten terug (worden getrok-
ken) op een feest waar iedere ontlener 
welkom is, en dit voor 20 jaar lang.
Stel dat u in het slechtste geval 20 jaar 
moet wachten op uw geld, dan nog is 
het een €670 waard. Wat wil zeggen 
dat u de chiro elk jaar €16,50 eur zou 
gesponsord hebben …  Dat valt toch 
reuze mee, niet?

Met het Hangaar66 team gaan we al 
wat loten kunnen kopen, maar het 
overgrote deel gaat toch moeten ko-
men van de Kalfortse gemeenschap, 
de verenigingen of de ondernemin-
gen/zelfstandigen. De chiroleiding en 
-leden, net als het Hangaar66 team 
zijn al actief bezig met ontleners te 
zoeken, maar elke Kalfortse Klok lezer 
mag zich zeker aangesproken voelen. 
“We need You”, en dat kunnen we niet 
genoeg onderstrepen noch herhalen. 
Voor meer informatie: neem een kijkje 
op www.hangaar66.be of neem contact 
op via hallo@hangaar66.be.

Nog belangrijk om mee te geven: op 
Bar Hangaar zal ook alle info over de 
lotenleningen beschikbaar zijn én kan 
u er ook aankopen (wel maximaal 5). 
De betaling hoeft pas tegen het einde 
van dit jaar.

Wij hopen jullie dus allemaal te ver-
welkomen op Bar Hangaar. Laten we 
samen de Chiro van Kalfort een mooie 
toekomst geven!
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UIT DE OUDE DOOS
Dit jaar kan je met Kalfort kermis een 
tentoonstelling bekijken over “Ster-
ke vrouwen”. Want mannen staan al 
teveel in de belangstelling. Op zoek 
dus naar de vrouw in de Kalfortse ge-
schiedenis! En die zijn er: in de mid-
denstand, als religieus, als onderwij-
zeres... Geef je ons mee suggesties en 
materiaal? Hierbij alvast een eerste 
meer dan interessante vrouw!

Louisa Van Assche (1889-1977) of Wis 
Tontjes (een bijnaam die ze kreeg om-
dat haar vader Antoon heette) was 
gehuwd met Jozef Verbruggen (1882-
1931). Haar man kwam na de Eerste 
Wereldoorlog ziek thuis en stierf zeer 

jong. Om haar drie kinderen Mathil-
de, Maria en Yvonne te kunnen onder-
houden begon ze op Hoek ten Eiken 
een cafeetje ‘In de Congo’. Ze verkocht 
daar ook specerijen. Nadien verhuisde 
ze met haar kruidenierswinkeltje naar 
Schipstraat nr. 57.

Toen dochter Yvonne in Brussel haar 
diploma kleermaakster behaalde begon 
ze hier de stoffenwinkel Huis Yvonne. 

Stoffenwinkel (Huis Yvonne) in de Schipstraat 57 (nu 81) met Yvonne Verbruggen en haar moeder 
Louisa Van Assche (Wis Tontjes) en de drie kinderen van het echtpaar Van Den Heuvel-Verbruggen, 
Dirk, Lut en Hilde..
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FAMILIENIEUWS
RONNY PELEMAN, ECHTGENOOT VAN CARINE AMELINCKX
(° Bornem, 12 september 1969 - + Kalfort, 2 maart 2023)
We hebben zoveel mooie herinneringen aan momenten  
groot en klein, die zorgen voor een lach, naast verdriet en pijn. 
En weet je, dat mooie stralende sterretje daarboven, dat ben jij. 
Ver weg, maar tegelijkertijd nog steeds heel erg dichtbij.

RAYMOND MAES, ECHTGENOOT VAN ROSA DAELEMANS
(° Puurs, 25 december 1936 - + Kalfort, 24 februari 2023)
Voormalig bestuurslid van de tuinders en lid van de Landelijke 
Gilden.
Vader, we hielden van je. 
Je was een mooi mens, groot in je eenvoud. 
Stil straalde je rust en vertrouwen uit. 
Je rotsvast geloof was je leidraad. 
Zoals je hebt geleefd, ben je ook gestorven, 
nog bruisend van activiteit in harmonie met de natuur.
Ontroerd door de plotselinge leegte die je achterlaat, 
missen we je stille aanwezigheid, je wijze raad.
Vader, we danken je voor wat je voor ons bent geweest 
en in gedachten altijd zult blijven.

JAN SCHEVENHALS, WEDUWNAAR VAN GODELIEVE  
VAN ACHTER
(° Puurs, 1 september 1927 - + Kalfort, 30 januari 2023)
Lid en oud-muzikant van Harmonieorkest Concordiavrienden.
Zo plotseling ben je van ons heengegaan, 
daar heeft niemand ooit bij stilgestaan. 
Wat in onze herinnering blijft, is je lach, 
je genoot van het leven.
Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.

HELENA SMEDTS, WEDUWE VAN FRANS COOREMANS
(° Puurs, 27 januari 1942 - + Kalfort, 5 januari 2023)
Ik verlaat diegenen die ik lief heb, 
om diegenen die ik lief had weer te zien.
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FRANS MEERSMANS, WEDUWNAAR VAN JEANNE  
MOEYERSOMS
(° Kalfort, 4 april 1926 - + Kalfort, 2 januari 2023)
Lid van Samana.
Een lieve man heeft ons verlaten. 
Eenvoudig was hij, eenvoudig was zijn leven hier.
Hij blijft een voorbeeld voor ons allen, goed, vriendelijk, gedienstig 
en bescheiden. Zijn grove handen stonden naar het werk. 
Blijkbaar was hij nooit moe.
We zullen je missen.

ALEXANDER ‘ALEX’ SPIESSENS, ECHTGENOOT VAN BETTY  
DE BONDT
(° Bornem, 13 september 1959 - + Kalfort, 16 december 2022)
Alex, altijd was je een levensgenieter, sociaal, sportief, graag een 
babbel doen, met vrienden een pint drinken, uit eten gaan, zingen 
in het koor, een weekendje naar zee...
Maar de laatste jaren van je leven waren getekend door ziekte en 
pijn. Het was een tijd van uitzien en verwachten. Je hoopte telkens 
weer op beterschap, maar je krachten verminderden. Je kon niet 
meer aan wat je wou. Zonder klagen heb je alles gedragen.  
Bezoekjes van familie en van je trouwe vrienden waren voor jou 
iets om naar uit te kijken.
Maar met al je pijn en verdriet, was je tegelijkertijd ook zo dank-
baar dat je thuis mocht blijven, waar je je geborgen voelde in de 
liefdevolle zorg van je echtgenote, kinderen en kleinkinderen.
Gelukkig is je laatste wens, thuis te mogen sterven, volbracht.  
We zeggen geen vaarwel, maar tot ziens.

KATARINA DEWACHTER
(° Dendermonde, 30 juli 1963 - + Bornem, 11 december 2022) 
Heer, maak me tot een werktuig van uw vrede. Waar haat is, laat 
me liefde zaaien en vergeving. Waar onrecht wordt geleden, laat 
me verenigen die in tweedracht leven. Aan wie weifelt vertrou-
wen geven, en hoop aan wie wanhoopt. Laat me licht brengen in 
duisternis en uw blijdschap aan de bedroefden. Geef, o goddelijke 
Meester: dat ik liever troost dan getroost wordt, liever begrijp dan 
begrepen wordt, liever bemin dan bemind wordt. 
Want het is door te geven dat we ontvangen. Het is door te vergeven 
dat we vergiffenis verkrijgen en het is door de poorten van de dood  
dat we ingaan tot het eeuwige leven. 
Sint-Franciscus
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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.

Sinds vorig jaar brengen we ook in de jaarlijkse ommegang openlijk hulde 
aan de overledenen van het voorbije jaar. We zetten hun foto’s op een mooi 
versierde wagen en nodigen de nabestaanden - volledig vrijblijvend - uit 
om met een herinnering aan een overledene in de ommegang aanwezig te 
zijn.

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 afbe-
talen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 
euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metsel-
werk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van 
ons dorpshuis 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
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AAN DE KALFORTENAREN
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KALFORTSE KALENDER
Vr. 14-za. 15  Theatercafé Plansjee ‘Blind getrouwd’ - Hof van Coolhem
vr. 21-za. 22 april 
Zo. 16 april  Vanaf 14u: Bar Hangaar - Update bouwproject chiro 
   (Dorpshuis)
Zo. 16 april  Lippelo-Boswandeling WVK Puurs
   Start: parochiezaal: Sint Stefaan Lippelo
   Afstanden: 6-10-15-20 km  - Vertrek: vanaf 7u30 -15u
Za. 22 april  In Concert Concordiavrienden - CC Binder 
Zo. 14 mei  Aperitiefconcert Band for the Future (Concordiavrienden)
   - Dorpshuis (11u)
Zo. 4 juni  Park populair - Dorpshuis
Do. 22 juni  Pasbeurt ommegang (19u-20u30)
Vr. 23 juni  Cocktailavond - Groep-V - Dorpshuis
Zo. 25 juni  Zomertocht WVK Puurs
   Start: Dorpshuis Vrededaal
   Afstanden: 6-10-15-20 km - Vertrek: vanaf 7u30 -15u
Do. 6 juli  Culinaire fietstocht - Groep-V - Dorpshuis



Het 126° Kalfortse Klokske verschijnt in juni 2023. 
Artikels zijn welkom tot 1 juni 2023 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 32,00 euro.

MET DE STEUN VAN...

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




