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WOORD VOORAF

Beste lezer

Dit is het laatste nummer van de Kalfortse Klok onder deze vorm. 25 jaar 
lang publiceerde de parochie dit tijdschriftje. Maar nu wordt geoordeeld 
dat de financiële inspanning te zwaar is, om voor de leefgemeenschap van 
Kalfort dit blaadje huis aan huis te bezorgen. Het parochiale nieuws kan je 
verder lezen in het parochieblad Kerk en Leven. 

De redactie hoopt dat de 96 nummertjes in de Kalfortse huiskamers wer-
den gelezen en dat de Kalfortse Klok mee heeft geholpen om onze Kal-
fortse verbondenheid te versterken, door aandacht te besteden aan de vele 
initiatieven in ons dorp.  We danken iedereen die bijdragen heeft geschre-
ven of materiaal heeft bezorgd, om dit tijdschriftje vier keer per jaar te 
kunnen vullen.

Met deze beslissing stelt zich de vraag of Kalfort een communicatiemiddel 
als dit tijdschriftje nodig heeft. Is een papieren medium nog van deze tijd? 
Zijn alle behoeften gedekt door de lokale bladzijden van het parochie-
blad? Of kunnen we ons in de toekomst beperken tot een digitaal tijd-
schrift of zelfs tot berichten op de website www.kalfort.be? 

Hierover lees je meer in dit nummertje. Mogelijk komt er een nieuw tijd-
schrift, met een andere uitgever, op papier of enkele digitaal. Alles hangt 
af van de reacties die we krijgen, of er financiële middelen worden gevon-
den en of er een nieuw draagvlak voor dit initiatief kan worden gecreëerd.

In elk geval, heel veel dank voor het lezen! En mogelijk tot later.

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!

De redactie.
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BEZINNING

Om licht vragen we in 2016

Winterlicht. Voorjaarslicht.
Zomerlicht. Najaarslicht.
Ochtendlicht. Middaglicht. Avondlicht.

Licht klimmend en dalend tussen heuvels.
Licht wemelend op rivieren.
Licht golvend op zee.

Verblindend licht. Gedempt licht. Gebroken licht.
Verblijdend opgaand licht bij de geboorte.
Verstillend stervend licht bij het levenseinde.
Licht in Socrates en Boeddha,
in Jezus en Franciscus,
in Daens en Damiaan, Gandhi en Romero,
in Nelson Mandela en Jeanne Devos.

Vriendelijk, zalvend licht. Versterkend, opstotend licht.
Blijf bij ons.
Kom bij ons, op elk belangrijk levensmoment.
Wees hier, in de stille dagen van Kerst,
in de zich bezinnende dagen van Oudjaar en Nieuwjaar.

‘Licht uit licht’!
Wordt licht in onze ogen, wordt licht in onze woorden,
wordt licht in onze ziel, wordt licht in onze handen.
Doe ons in het nieuwe jaar
wandelen in Licht.
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Dit is het 96ste en laatste nummer van de Kalfortse Klok. In de vol-
gende maanden zal worden bekeken of een Kalforts tijdschrift in één 
of andere vorm nog zal verschijnen. Om te peilen naar wat er in Kalfort 
leeft rond dit tijdschriftje, willen we onderstaande bevraging lanceren. 
Bezorg ons je antwoorden via info@kalfort.be of op adres  
Redactie Kalfortse Klok, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs.

Bent u een regelmatige lezer van de Kalfortse Klok?   ja / nee

Wenst u in de toekomst nog nieuws te ontvangen?   ja / nee

Onder welke vorm?                papier / digitaal

Bent u bereid te betalen voor een papieren versie?   ja / nee

Vindt u een gratis huis aan huis blad belangrijk?   ja / nee

Bent u eventueel geïnteresseerd om te sponsoren of door een financiële 
bijdrage mogelijk te maken dat het tijdschriftje verder huis aan huis wordt 
verspreid?        ja / nee
[Indien ja, gelieve contact op te nemen met de redactie]

DE LAATSTE KALFORTSE KLOK
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WWW.KALFORT.BE IN HET NIEUW

In 2001 werd de website www.kalfort.be gelanceerd. Sinds dat jaar 
vindt de internetsurfer op een vlotte manier informatie over Kalfort, 
over de geschiedenis, de parochie en de verenigingen, de activiteiten, 
de Kalfortenaren, de Maria-ommegang, het dorpshuis enz. Al die jaren 
werd de website financieel in de lucht gehouden door de parochie.

In 2015 werd de website geëvalueerd. Er bleek dat bepaalde informatie 
was achterhaald en bepaalde rubrieken niet zinvol meer waren, omdat 
vele verenigingen ondertussen eigen websites hebben gebouwd. Daar-
naast was de layout met de prachtige tekeningetjes van Gunter Aerts aan 
herziening toe. Binnenkort - en ten laatste op 1 januari 2016 - zal de web-
site er dan ook helemaal anders uit zien. Ga zeker een kijkje nemen!

Alle suggesties voor inhoudelijke aanpassingen zijn heel hard welkom bij 
de webmaster op info@kalfort.be.
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Ook uit de Kalfortse slagersfamilie Dewachter werd een zoon naar de 
oorlog gezonden. Kamiel was één van de vele Belgische soldaten die 
gevangen werden genomen, toen zij de grens met Nederland over-
staken. Deze soldaten waren of op de vlucht, of poogden via Nederland 
het IJzerfront te bereiken. Onder zware druk van Duitsland interneerde 
Nederland, dat absoluut neutraal wilde blijven, deze militairen voor de 
rest van de oorlog.

Lodewijk Karel Dewachter, roepnaam Kamiel, werd geboren op 30 no-
vember 1891 als zoon van beenhouwer Heintje Zieles uit de Schipstraat.  
Hij werd net als zijn vader slager.

Kamiel deed zijn militaire dienst in het fort van Steendorp bij de 16de 
Batterij Artillerie. Hij zwaaide af in 1911, maar werd door de oorlogsom-
standigheden opnieuw opgeroepen. In 1914 werd hij krijgsgevangen 
genomen, samen met vele troepen die rond de Antwerpse forten waren 
gelegerd. Hij werd geïnterneerd in het kamp van Harderwijk in Ne-
derland, waar hij zijn stiel uitoefende. Tijdens zijn krijgsgevangenschap 
leerde hij de Franse taal, wat hem tot het einde van zijn leven begeesterde.

Na de oorlog nam hij samen met zijn vrouw Gusta Van der Straeten de 
zaak van zijn vader over. Zij hadden vijf kinderen: Jeanne, Maria, Ray-
mond, Robert en Lucienne. De slagerij in de Schipstraat werd druk be- 
zocht. Kamiel ging ook varkens slachten bij de boeren en verkocht vlees 
op de markt. Hiervoor had hij een lichte vrachtwagen ter beschikking.

Kamiel was lid van de Bond van het Heilig Hart en in zijn oude dag lid 
van de Bond der Gepensioneerden.  Hij overleed in het rusthuis in Puurs 
op 2 maart 1973.

UIT DE OUDE DOOS

Boven: Kamiel Dewachter als slager tussen andere krijgsgevangenen in het interneringskamp van 
Harderwijk. Onder: Kamiel  als militair te paard voor de slagerij  in de Schipstraat en als jonge militair 
bij de Artillerie.
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Tal van muziekverenigingen vieren in november het naamfeest van hun 
beschermheilige Sint-Cecilia. Het Harmonieorkest Concordiavrienden 
uit Kalfort vormt geen uitzondering op die regel en organiseerde een 
feestelijke repetitie voor zijn muzikanten op 13 november. Een dag later 
hield het een avondfeest voor al zijn leden. 

Dat jaarlijkse feest is de ideale gelegenheid om de trouwe leden en mu-
zikanten eens in de bloemetjes te zetten. Muzikanten en leden van wie het 
lidmaatschap een veelvoud van vijf jaar duurt, ontvangen een ereteken 
van de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (Vlamo). Fons Cools en Jan 
Schevenhals vierden respectievelijk maar liefst hun 70- en 75-jarige lid-
maatschap – waarvan beide heren het overgrote deel als bespeler van de 
tuba doormaakten. Een unicum, zeker als je weet dat het ereteken voor Jan 
speciaal gemaakt moest worden! De Concordiavrienden wensen hen van 
harte proficiat.

CONCORDIAVRIENDEN VIEREN FEEST



11

Op 10 november 2015 was iedereen die bij het dorpshuis betrokken is, 
uitgenodigd voor een feestelijke receptie t.g.v. de eerste verjaardag van 
het dorpshuis. Doel is om jaarlijks even terug te kijken naar de realisa-
ties en vooruit te blikken naar het volgende jaar. De opkomst was met 
een honderdtal aanwezigen veel minder groot dan toen we het jaar 
voordien het dorpshuis openden. Maar dit weerhield ons niet om er 
een gezellige avond van te maken met een hapje en een drankje en een 
optreden van de KBC-band. Voor zij die er niet waren, publiceren wij 
hieronder graag de krachtlijnen van één jaar dorpshuis, zoals ze door de 
voorzitter van de vzw naar voor werden gebracht.

Dames en heren, op 10 november 2014 openden we dit dorpshuis. De toe-
spraak werd toen besloten met de volgende woorden “Dit is uw dorpshuis! 
Voor jaren kunnen we hier nu thuiskomen in familie- verenigings- of bedrijfsver-
band. We gaan het samen betalen, koesteren, fier over zijn, onderhouden, er zorg 
voor dragen, er feesten, er samenkomen. We staan voor een hele opdracht: de mid-
delen blijven vinden om dit draaiend te houden.”  We zijn nu dag op dag één 
jaar verder. Met jullie allemaal willen we even terugblikken op dit eerste 
jaar en zien hoe we het er van af hebben gebracht.

1. Bestuur

De vzw Dorpshuis Vrededaal werd in 2015 bestuurd - volgens de wette-
lijke regels - door een algemene vergadering en een raad van bestuur.   
Deze organen beraadslaagden over alle zaken die het dorpshuis aanbelan-
gen, waaronder de werking van de werkgroepen.
Maar daarnaast waren er vooral twee aandachtspunten:
• Er was een statutenwijziging. De maatschappelijke zetel verhuisde. 

Het aantal bestuurders is voortaan onbeperkt. De voorwaarden voor 
lidmaatschap werden aangepast. En taken kunnen worden gedele-
geerd naar de werkgroepen.

• Ook over het engagement van de leden werd beraadslaagd. Het blijft 
een heikel punt: hoe krijgen we dit dorpshuis financieel rendabel ter-
wijl we de prijzen voor onze verenigingen zo laag mogelijk houden? 
Dit kan alleen door hulp bij de activiteiten van het dorpshuis, waarbij 
helaas steeds dezelfde vrijwilligers moeten worden aangesproken.

ÉÉN JAAR DORPSHUIS
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Door het ontslag van Luc Decat, Marcel Servaes en het overlijden van 
Henri Vermeiren kwam er een nieuwe samenstelling van de Raad van 
Bestuur. Deze bestaat voortaan uit Luc Schokkaert (voorzitter), Ludo 
Schevenhals (ondervoorzitter), Ludo Schampaert (secretaris), Gert 
Vermeiren (penningmeester), Marc Amelinckx, Lucas Conings, Lieve 
Schokkaert, Paul Van Assche en Willy Van Onderbergen (leden).

Graag willen we Henri Vermeiren in herinnering brengen, die op 20 mei 
op 72-jarige leeftijd overleed.  Henri was penningmeester van de vzw 
Dorpshuis Vrededaal, maar hij was vooral één van de bezielers van het 
Vrededaalproject. Vanuit de parochiezaal zette hij resoluut mee de stap 
naar een nieuwe dorpshuis. Hij was actief betrokken bij de denkgroep die 
vanaf 2002 nadacht over de toekomst van onze gemeenschapsinfrastruc-
tuur. Hij steunde - weliswaar met pijn in het hart - volop de afbraak van 
de oude parochiezaal en de bouw van een nieuw dorpshuis. En dit was 
niet evident voor iemand die zo vertrouwd was met het parochieleven van 
vroeger. Hij was aanwezig op elke werfvergadering en ondersteunde ons 
met zijn financieel inzicht. Zo was hij een zeer loyaal bestuurslid, vooral 
achter de schermen. Op 10 november 2014 was hij één van de geënga-
geerde Kalfortenaren, die zeer trots was op wat was verwezenlijkt.
Hij kan er dus helaas niet meer bij zijn. We hadden hem vandaag graag 
persoonlijk gevierd en samen een Duvel gedronken op deze eerste ver-
jaardag.  Maar we zullen hem hier in ons dorpshuis steeds herinneren, 
met veel respect en dankbaarheid. We zetten heel graag Lutgarde in de 
bloemetjes.

2. Bouw

De bouw werd verder gecoördineerd door het bouwcomité, waarvan 
Henri een trouw lid was. Het comité heeft de werken opgevolgd samen 
met de aannemer en de architect.

De bouw werd voorlopig opgeleverd in augustus 2014. Helaas is er nog 
geen definitieve oplevering. Architect Ludwig Beckers deed diverse na-
zichten. Er blijven kleine gebreken, die door de aannemer moeten worden 
opgelost, vooraleer tot de definitieve oplevering kan worden overgaan.

Enkele dossiers die in de loop van 2015 nog werden aangepakt: elektric-
iteit (stopcontacten binnen en buiten), regeling verwarmings- en verluch-
tingssysteem, installatie keukenkasten, aankleding (met als resultaat o.m.
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de Kalfortse portrettengalerij), afwerken toog (schuiven), infrastructurele 
maatregelen tegen geluidshinder, aanplanting).

In de toekomst zal dit comité ophouden te bestaan. Het werkt verder naar 
de definitieve oplevering en zal nog enkele lopende dossiers afwerken.

3. Evenementen

De evenementen werden georganiseerd door een aparte werkgroep, 
waarin vertegenwoordigers van de leden-verenigingen zetelen, met als 
coördinator Ludo Schevenhals. De groep organiseerde de openingsre-
ceptie en brunch, oudejaarsavond en het bal populaire en coördineerde 
Kalfort Kermis. 

In de toekomst blijft het een zeer belangrijke werkgroep, noodzakelijk om 
financieel het hoofd boven water te houden. Versterking is hier noodza-
kelijk. Het engagement van de verenigingen zou moeten groeien, willen 
we hierin succesvol blijven. We doen hierbij dus een warme oproep.  
Op het programma staan de brunch van 11 november, oudejaarsavond 
2015 en een tuinfeest t.g.v. de opening van het park op 29 mei 2016.

Aanwezigen op de brunch van 11 november 2015, één van de organisaties van de werkgroep  
evenementen van het dorpshuis.
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4. Uitbating

Ook de uitbating wordt in goede banen geleid door een werkgroep. Het is 
een goed draaiende werkgroep met het volgende uitgebreide takenpakket.
• reservaties, contracten, facturen
• instructies, huishoudelijk reglement
• behandeling uitbatingsproblemen
• opvolging onderhoud

We willen hier even stilstaan bij het gebruik van het dorpshuis tot 
vandaag. In 2014 tekenden we 57 verhuringen op, in 2015: 297; in 2016 (nu 
reeds geboekt): 196.  Dus in totaal werd ons dorpshuis al 550 keer geboekt 
voor allerlei activiteiten. Vooral de leden van de VZW (onze eigen ver-
enigingen, dus) zijn thuis in ons dorpshuis. Zij nemen meer dan 56 % van 
de verhuringen voor hun rekening. Onze grootgebruikers zijn de Con-
cordiavrienden, OKRA en KVLV. Op de tweede plaats komen de particu-
lieren en verenigingen uit Puurs, goed voor elk ca. 15 %. 
Zaal 3 is goed voor 55 % van de verhuringen. Zaal 1 en zaal 1-2-3 nemen 
elk 13 % voor hun rekening. 

Naast het lopende werk sommen we nog enkele realisaties van de werk-
groep uitbating op: aanpassingen huishoudelijk reglement, opmaken 
instructies, opmaken informatiefolder, onderhandeling met onderhouds-
firma, promotie van het dorpshuis op de eigen websites en enkele “feest-
zaalwebsites”, SABAM en billijke vergoeding, afvalbeheer: containers voor 
restafval, PMD en papier, uitrusting keuken.

Ook het dossier van de geluidshinder is er één dat door deze werkgroep 
wordt bestudeerd. Enerzijds wordt hier gewerkt aan een strikte beperking 
van de decibels in het gebouw (onder meer door een permanente ge-
luidsmeting), anderzijds wordt via sensibilisering en samenwerking met 
gemeente en politie gewerkt aan een beheersing van het geluid buiten.
In de toekomst werkt de werkgroep uitbating verder aan een zo goed 
mogelijke dekking van de verhuringen in het dorpshuis. Ook sensibilise-
ring rond schade staat hoog op de agenda. Het dorpshuis is immers 
gemeenschapsinfrastructuur en ons aller verantwoordelijkheid.
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Bovenaan procentuele verdeling van de verhuringen  per type huurder, 2014-2016.  
Onderaan: procentuele verdeling van de verhuringen  per ruimte, 2014-2016.
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5. Technische ploeg

Technische werkjes worden opgenomen door onze technische ploeg, 
gecoördineerd door Ludo Schampaert.
Het heeft geen zin om alles op te sommen wat deze ploeg heeft uigevoerd. 
Maar het gaat onder meer om kuisen van de filters van de ventilatie, lij-
men deuren, ophangen kadertjes, aankoop klein materiaal (verbandkist, 
servicewagentjes, karren voor meubels), herstellen kraan afwasmachine, 
herstellen afvoer gootsteen, ophangen kastjes vergaderzalen, monteren 
slotjes kasten, reinigen verluchtingsroosters, reparatie noodstop, contro-
leren afloop enz. enz.

In de toekomst werkt deze ploeg aan een onderhoudsplan, zodat het 
onderhoud verder gestructureerd kan worden aangepakt. Ook voor deze 
groep zijn helpende handen nog meer dan welkom.

6. Financies

De financies worden opgevolgd door het financieel comité, gecoördineerd 
door Erik Cools. Het maakte de jaarrekening en het budget op en con-
troleerde de inkomsten en uitgaven. De grote uitdaging voor dit comité 
is middelen te zoeken om de investering van 1.872.371,57 euro terug te 
verdienen.

De ambitie is gefocust op twee sporen. Enerzijds willen we de kosten 
(inclusief de rentelast van de obligatielening) afbetalen met de opbreng-
sten uit de uitbating We zoeken naar een vermindering van de vaste 
kosten (o.m. energieverbruik), lanceren nieuwe huurprijzen voor 2016 en 
blijven de prijszetting van de dranken controleren. Anderzijds proberen 
we te werken aan de kapitaalaflossing d.m.v. giften en sponsoring. Dit 
lijkt echter geen eenvoudig verhaal. Al wie kan helpen met het zoeken 
naar geïnteresseerde sponsors is meer dan welkom. Op termijn wordt ook 
gedacht aan de oprichting van een beschermcomité dat de steungelden 
vanuit particulieren kan kanaliseren.

We mogen zeker niet vergeten dat meer dan 200 mensen ervoor hebben 
gezorgd dat we dit dorpshuis hebben kunnen realiseren. Naast subsidies 
van de gemeente Puurs en Europa, is er meer dan 1.000.000 euro door 
particulieren geleend en geschonken, een bewijs van het grote draagvlak 
van deze realisatie.
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We danken hiervoor natuurlijk iedereen, die een steentje heeft bijgedra-
gen. Maar willen één persoon in het bijzonder in de bloemetjes zetten. 

Het was één van mijn eerste bedelbezoeken. Ik was uitgenodigd op 20 
april 2012 bij Raymond Van Assche en zijn vrouw Maria in hun mooie 
huis aan de Vlietdijk op de Amer.  Raymond was enthousiast over het 
project. “Je moet dat doen. Kalfort heeft dat nodig.” En hij voegde eraan toe.  
“En ik ga jullie geen geld lenen. Ik ga het schenken. Ik stel maar één voorwaarde: 
als het project niet doorgaat, zou ik de centen graag terug krijgen”. 

Raymond, je bent verdienstelijk geweest in vele culturele projecten in 
Klein-Brabant, Centrum voor Muziekinstrumentenbouw, Kunstkring Het 
Vierkant enz. Misschien is dat te weinig geweten.  Maar vandaag wil ik je 
vooral danken voor het feit dat je in ons Kalforts project hebt geloofd van 
bij de start, toen er nog veel ongeloof en scepticisme bestond.  Het geld 
hebben we - denken we - goed besteed. Maar belangrijker is dat je ons in 
2012 de nodige moed hebt gegeven om door te zetten en verder te werken 
aan dit project. 

Ik wil je daarvoor namens het Dorpshuis heel uitdrukkelijk bedanken.
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7. Groep-V

Groep-V, waarbij de V staat voor Vrededaal, is een nieuwe sociaal-cul-
turele vereniging in Kalfort, die zich richt op iedereen. De vereniging heeft 
een dubbele doelstelling. Ze wil de bestaande verenigingen versterken en 
een nieuwe dynamiek geven aan het Kalfortse verenigingsleven. Daar-
naast wil ze activiteiten organiseren ten voordele van het dorpshuis. 
Hiermee wordt een win win beoogd. Voor de leden staat plezier en ge-
meenschapsvorming centraal. De winst gaat volledig naar het dorpshuis. 

Het concept slaat aan. Er zijn ondertussen 188 leden ingeschreven. En er 
werden reeds acht activiteiten georganiseerd (van cocktailavond, voetbal 
met de Rode Duivels, wandelzoektocht, bierproefavond) met telkens meer 
dan 50 aanwezigen. De activiteiten hadden allemaal een goede opbrengst, 
die elk jaar integraal terugvloeit naar de vzw Dorpshuis.
Het nieuwe programma voor 2016 staat in de steigers. Wil je meer weten? 
Stuur een mailtje naar groepvrededaal@gmail.com. Of spreek iemand aan. 
Geef je mailadres door en je krijgt de nodige info. 

8. Conclusie

Er is heel hard gewerkt om de uitbating van dit dorpshuis in 2015 op de 
rails te krijgen. In ons tweede jaar willen we op dezelfde manier verder 
gaan. Ik dank hiervoor hartelijk alle leden van de raad van bestuur, van 
de algemene vergadering en van de diverse werkgroepen, goed voor meer 
dan 50 vrijwilligers, die dit allemaal onbaatzuchtig doen.
Ik wil besluiten met enkele bekommernissen, die in ons achterhoofd zitten.
• de beheersing van de kosten
• maximaliseren van de uitbating, o.m. door een inspanning naar  

bedrijven
• verder zoeken naar middelen om de investering terug te verdienen
• het verhogen van het engagement van de leden
• goede relaties met onze buren
Hoe kan je ons helpen?
• maak publiciteit voor het dorpshuis
• help mee te sensibiliseren rond het respect voor ons dorpshuis 
• denk mee, doe suggesties voor verbeteringen
• participeer aan de activiteiten van het dorpshuis
• ondersteun ons financieel
• wordt lid van Groep-V
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HELP ONS HET DORPSHUIS AF TE BETALEN!  
Schenk een fiscaal aftrekbare gift op 
reknr. BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 
van de Koning Boudewijnstichting 
met vermelding *** 128/2431/00014 *** 
Na storting ontvangt u een attest van de Koning 
Boudewijnstichting.
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GROEP-V IN 2016

Het eerste werkjaar van Groep-V is achter de rug en we kijken vooruit 
naar de activiteiten in 2016. Wij engageren ons om maandelijks de eerste 
donderdag een spetterende activiteit te organiseren. Mogelijk kunnen 
deze data nog wijzigen door nieuw binnen gekomen reserveringen.

Donderdag activiteiten 2016
• 7 januari: Nieuwjaarsdrink met foute cadeautjes
• 4 februari: Zuiderse avond
• 3 maart: Casino avond
• 7 april: Cover avond
• mei: Kickbox avond
• 9 juni: Tropische avond met cocktailbar
• 10 juni - 10 juli: Voetbalmaand)
• 10 juli: Foot en Fiets
• 4 augustus: Buitenspel avond
• 8 september: Kaartavond - Kieken per tafel
• 6 oktober: Drink and Food tasting
• 3 november: Novemberlezing 
• 1 december: Gezelschapspel- of Bingoavond 

Extra activiteiten (die nog ingepland moeten worden): Urban trail Kalfort, 
Ladies night, aperitiefconcert, volksdans aka erwtjes fuif

Zoals je ziet een goedgevulde agenda, maar ons concept trouw blijvend, 
mag dit steeds aangevuld worden door creatieve leden.  Ben jij zo een 
creatieveling, stuur ons dan een voorstel van activiteit, dan bekijken we sa-
men de inplanning hiervan.

Ben je inspiratieloos dan zijn ook helpende handen voor één van boven-
staande activiteiten steeds welkom.  Wil je graag een activiteit mee organ-
iseren, of de avond zelf wat meehelpen? Bezorg ons dan jouw gegevens.

Ben je nog geen lid en ontvang je ook graag een overzicht van onze acti-
viteiten bezorg dan je mailadres.  
Voor alle info: groepvrededaal@gmail.com. en www.kalfort.be/dorpshuis
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De vzw Dorpshuis Vrededaal wil meer zijn dan enkel de uitbater 
van een zaal, maar wil ook het Kalfortse verenigingsleven nog meer 
dynamiek geven. De vzw wil in dit kader jaarlijks verdienstelijke 
personen huldigen die hieraan hebben meegewerkt. Op 10 
november werd Marcel Servaes door de vzw gehuldigd als Kalfortse 
“verenigingsmens.”

Marcel Servaes was lid van van de raad van bestuur van het Dorpshuis 
tot juni 2015. Hij tekende mee de eerste plannen uit. Eerst plaatste hij veel 
kanttekeningen bij de grootse opgezette plannen en maande hij aan tot 
voorzichtigheid, maar - eens de kogel door de kerk - stond hij er  
100 % achter. Hij verdedigde het project en effende zo mee de weg bij de 
traditionele Kalfortse achterban en de Kerkfabriek.

Marcel was zeer sterk geëngageerd in Kalfort. Toen hij vanuit Nijven 
Oppuurs naar Kalfort kwam om in 1961 te trouwen met Maria Maes, 
dochter van een fanfaar die ook niet vies was van de gemeentepolitiek, 
gooide hij zich in het verenigingsleven, waar hij een boel functies opnam. 

HULDE AAN MARCEL SERVAES
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Boven: Leden van het jaarmarktcomité. Bovenste rij v.l.n.r. Albert De Cré, Frans Pepermans, Jozef 
Meersmans, André Dewitte, Frans Van Riet en Jan Pepermans; onderste rij Marcel Servaes, Rik Raes en 
Karel Cloostermans.
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• Als voorzitter van het oudercomité van de Kalfortse scholen, vocht 
hij voor het voortbestaan van de lagere school in Kalfort. Hij deed 
samen met het schoolhoofd Jan Suyckens jaarlijks een bedeltocht om 
leerlingen te werven en was initiatiefnemer van de pensenkermis.

• Vanaf 1973 was hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van het 
NCMV (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond). Hij verdedigde 
de middenstand en behartigde haar belangen. 

• Hij was lid van het parochiezaalcomité.
• Hij was lid van het jaarmarktcomité, alsof hij alles van boerenpaarden 

en koeien wist.
• Lang was hij ook bestuurslid van de harmonie Concordiavrienden en 

peter van de majoretten. 
• Hij was actief in de kerk, o.m. als hemeldrager in de processie.
• Vanuit al deze functies werd hij ook verkozen als gemeenteraadslid 

voor de CVP in Kalfort van 1977 tot 1994. Hij was een echte 
stemmenkampioen en haalde het bij elke verkiezing.

• Hij werd voorzitter van de Kerkfabriek van Kalfort en duivel-doet-al 
in de kerk. De Kerkfabriek vaardigde hem ook af als lid van de raad 
van bestuur van de vzw Dorpshuis Vrededaal.

• Ten slotte was hij ook voorzitter van OKRA, de bond van 
gepensioneerden, tot zijn ziekte hem verplichtte deze taak aan anderen 
over te laten.

Deze opsomming is een uitgebreid palmares, dat misschien nog niet 
volledig is. 

Marcel is dus een typische verenigingsman met een zeer uitgebreid 
netwerk. Met iedereen kan hij een praatje maken. Hij is niet de man 
van het woord, wel van de daad. Op die manier heeft hij vanaf de 
jaren zestig van de vorige eeuw meegewerkt aan de uitbouw van ons 
Kalfortse dorpsleven.  Voor zijn rol in Kalfort, en voor het dorpshuis in 
het bijzonder, willen we hem hierover gepast dankjewel zeggen. Niet met 
een medaille, maar met een kleine attentie, als getuige van onze grote 
dankbaarheid, en een welverdiend applaus.

Links onderaan: Groep van het NCMV op uitstap, begin jaren zeventig. Van onder naar boven en van 
links naar rechts: Onderste rij: Jeanne Meersmans, Marcel Decat. Tweede rij: Maurits Boudewijns, 
Maria De Schrijver, Marcel Servaes, Gerard Lathouwers, Jan Van den Heuvel. Derde rij: Desiré Cloos-
termans, Yvonne Verbruggen, Carola Coeck, Paula De Smedt, Denise Costermans, Agnes Mees, Josée 
Moons, Yvonne Caluwé, Francine Van de Voorde, Lisa Schevenhals, Albert Costermans.  
Vierde rij: Blanche Van Reeth, Annie Coeck, Maria Maes, x, Gusta Van Herstraeten, Emiel Willemsen, 
Rosalie Janssens, echtg. Willemsen. Laatste rij: x, x, Frans Moons, Louis Moons..
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Arnold De Wachter, echtgenoot van Marie-Jeanne 
Vanachter
(° 11 december 1934 - + 6 december 2015)
Tijdens de laatste twee weken heb jij nog de kans gehad, om ons 
duidelijk te maken dat de band tussen al jouw kinderen, je hielp 
om het einde te aanvaarden. Wij zullen in nagedachtenis aan u, de 
banden levend en actief behouden.

Marie-Thérèse Stevens, weduwe van Victor  
De Raeymaecker 
(° Hautmont, 4 april 1929 - + Kalfort, 9 november 2015) 
De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij, zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen; daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij!

Marleen Busselen, echtgenote van Eberhard Coussement
(° Zandvliet, 21 januari 1947 - + Edegem, 28 oktober 2015)
Onder de maan  
zwelt langs beken en rivieren,  
oeverloos: de zee, 
schuift met heden en verleden  
recht uit Zandvliets’ kinderklei,  
tot iets’ verderop, iets Puurs.
en al buigt de horizon zich nog rond Antwerpen, 
en al zwelt de rietkraag  
tot het ebdiep springt, 
en al zwicht dan,  
zwijgt pas dan het wellen  
aan haar aangezicht,
dan nog recht de rug zich,  
en de man, rond het ronde van de zee.

FAMILIENIEUWS

Overlijdens
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KALENDER

Za. 19 december 20.00 u. - Kerstsamenzang Harmonieorkest Concor- 
   diavrienden - Theaterzaal CC De Kollebloem
Do. 24 december 17.00 u. - Kersteucharistieviering (Kerk)
Za. 26 december 17.00 u. - Eucharistieviering
Do. 31 december Eindejaarsdiner en after party - Dorpshuis
Do. 7 januari  Nieuwjaarsdrink Groep-V - Dorpshuis
Do. 4 februari  Zuiderse avond Groep-V - Dorpshuis
Za. 6 februari  Feestavond KVLV - Dorpshuis
Za. 20 februari 2016 11.00 u.-20.00 u. - Croquekus Chiromeisjes -  
   Dorpshuis
Za. 27 februari  Kwis Concordiavrienden - Dorpshuis
Zo. 28 februari  Brunch volley Kalfort - Dorpshuis
Do. 3 maart  Casino avond Groep-V - Dorpshuis
Za. 12 maart  Fuif oudercomité - Dorpshuis
Za. 19-zo. 20 maart Eetdagen Concordiavrienden - Dorpshuis
Ma. 21 maart  Paasfeest OKRA - Dorpshuis
Zo. 27 maart  Pasen
Do. 31 maart  Paasziekendag - Dorpshuis
Zo. 29 mei  Opening van Vrededaalpark t.g.v. Dag van het Park

VIER MET KALFORT DE OVERGANG  
VAN OUD NAAR NIEUW!  
Iedereen welkom op de nieuwjaarsparty in dorpshuis  
Vrededaal op vrijdag 1 januari vanaf 00.30 u.!
Het dorpshuis is dé verzamelplaats voor heel feestend  
Kalfort. Laat de kurken knallen voor een spetterend 2016! 
Be there!
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