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WOORD VOORAF

Beste lezer

De reacties op de herstart van de Kalfortse Klok hebben deugd gedaan. 
Blijkbaar hebben nog steeds vele Kalfortenaren plezier aan deze uitgave. 
Ondertussen werden de communicatiekanalen van ons dorpshuis verder 
gestroomlijnd. Er is de website www.kalfort.be, met nieuws over Kalfort; 
er zijn de maandelijkse digitale mededelingen (waarop u zich steeds kan 
abonneren, geef een seintje!) en er is deze Kalfortse klok. Zo kunnen we 
kort op de bal spelen en zoveel mogelijk Kalfortenaren bereiken.

Op die manier hopen we dat iedereen die wil geïnformeerd worden, 
geïnformeerd is. Het is nu aan alle Kalfortenaren en alle Kalfortse vereni-
gingen om ons informatie te bezorgen: van kleine berichtjes, leuke foto’s, 
langere artikels... Alles is welkom bij de redactie en zal zijn gepast plaatsje 
krijgen in één van de kanalen.

Ondertussen loopt het schooljaar op zijn einde en komt de grote vakan-
tie eraan. Voor Kalfort is dit steeds een intense periode. Er is de Maria-
ommegang die voor de 29ste keer weer duizenden mensen naar Kalfort 
zal lokken. Er is de kermisweek waar Kalfort terecht trots op is: een volkse 
kermis zonder veel tralala waar iedereen zijn gading vindt. En tussendoor 
fladdert Groep-V, die ervoor zorgt dat je je in tussentijd zeker niet zal ver-
velen! Iedereen welkom om samen te komen en gemeenschap te vormen.

Veel leesplezier
De redactie.

De Kalfortse Klok kan maar blijven bestaan 
met uw financiële steun. Stort uw bijdrage 
op rekeningnummer BE04 7330 5164 2931 
- KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, 
met vermelding “Kalfortse Klok”. 
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TENTOONSTELLING 

Voor de 27ste keer wordt in de kerk van Kalfort in de kermisperiode 
een steeds druk bezochte tentoonstelling opgesteld. Dit zal dit jaar niet 
anders zijn. Hopelijk kijkt u er al naar uit?

Mocht u het zich nog herinneren? Volgende thema’s kwamen reeds aan 
bod: de bedevaart, de processie, onze religieuzen, oude postkaarten, bede-
vaartaffiches, Kalfortse figuren, de jeugdbeweging, 125 jaar muziekleven, 
geschiedenis van Kalfort, onze scholen, de middenstand, doopsel, huwe-
lijk en begrafenis, grote gezinnen, parochiale verenigingen, onze kerk, de 
chiro, de parochie, Kalfort Kermis, sport, Kalfort in contrast, Kalfort van 
A tot Z, het project dorpskern, 25 jaar Maria-ommegang, huwelijken, de 
eerste wereldoorlog en Kalfort op wieltjes. 

In elk van die tentoonstellingen hing zeker één foto van Frits Tersago. Om 
die reden vullen we dit jaar een volledige tentoonstelling met zijn foto’s. 
Frederik Tersago (1907-1988) was een bekend figuur uit de Coolhemstraat. 
Hij was gehuwd met Martha Siebens. In de jaren dertig was hij de eerste 
Kalfortenaar met een fototoestel. Heel wat oude foto’s van Kalfort zijn dan 
ook van zijn hand.  De tentoonstelling toont foto’s van Frits uit de jaren 
dertig tot vijftig van de vorige eeuw. 

Frits Tersago en zijn echtgenote Martha Siebens.
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Een bekend Kalforts dorpsfiguur was zeker Fikske Verelst. Net als vele 
Kalfortenaren werd ook hij opgeroepen voor het Belgisch leger en  
diende vier jaar lang aan de IJzer.

Victor (Fikske) Verelst werd geboren in Betekom op 28 februari 1888. 
Fikske werd wees vanaf zijn acht jaar. Hij werd opgenomen door een 
paardenkoopman, waar hij hielp paarden kopen en verkopen. Tijdens de 
oorlog was hij bij de vervoerdienst. Hij verbleef vier jaar aan het front aan 
de IJzer, waar hij de bevoorrading van troepen in de eerste lijn verzorgde. 
Hij was bekend om zijn moed. Zijn dierenliefde was spreekwoordelijk. 
Een oud-strijder van Kalfort (kanonnier) zei hierover: “Wij verkochten haver 
van onze paarden aan de boeren om wat zakgeld te hebben, en Fik integendeel, 
kocht van zijn eigen soldij bij de boeren haver voor zijn paarden”. Na de wa-
penstilstand was hij nog geruime tijd gelegerd op het fort van Liezele.  
Hij hielp met de legerpaarden bij de boeren in de omgeving, die hun 
paarden tijdens de oorlog hadden zien opeisen.

Hij werd vereremerkt met diverse eretekens: ridder in de Kroonorde met 
Zwaarden, ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden, kruis in de Leo- 
poldsorde met Zwaarden, oorlogs- en vuurkruis en de herinneringsme-
daille van Leopold II. Hij werd lid van de Vuurkruisers van Puurs-Kalfort.

Na de oorlog huwde hij Anna Maes (1900-1977). Zij kregen één dochter 
Maria. Hij was landbouwer, aspergekweker en werkte bij de NMBS. Hij 
stond bekend als de beste vriend van Jef Nuten. Na een rijk gevuld leven 
in het Kalfortdorp overleed hij op nieuwjaarsdag 1969 op bijna 81-jarige 
leeftijd in het gasthuis van Bornem.

UIT DE OUDE DOOS

Boven: Victor Verelst samen met Alfons Meskens in  het café van Van Laeken-Maes in het Kalfortdorp 
in 1966. Onderaan links: Victor als soldaat. Onderaan rechts Victor met zijn kleindochter.
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PARK POPULAIRE

Op 29 mei organiseerde Dorpshuis Vrededaal een eerste Park populaire. 
Dit gebeurde naar aanleiding van de inhuldiging van het park, sluitstuk 
van het project Vrededaal. Ondanks het slechte weer was er toch heel 
wat volk. De aanwezigen konden genieten van optredens van de Big 
Belly Band, Stoomboot en Bros en Buurmannen en kregen een demon-
stratie van de linedancers van Dansliga Puurs. Dit alles met een lekkere 
pint en smakelijke aspergerechten. Voor de kinderen was er clown Dou-
bie, El Circo Fiasco, springkastelen en kindergrime. Het succes nodigt 
ons zeker uit om deze activiteit nog te herhalen. Het park is absoluut 
een aangename ruimte om gezellig met onze Kalfortse leefgemeenschap 
samen te komen. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt om dit eve-
nement tot een succes te maken. We publiceren graag de toespraak van 
Luc Schokkaert, voorzitter van de vzw.

“Yes we can!” hebben we geroepen op de infovergaderingen. Tegen beter 
weten in. De vlucht vooruit! Sommigen waren enthousiast, anderen cy-
nisch, vol geloof of ongeloof, velen klaar om de uitdaging aan te gaan.
Het begon met een bierkaartje op een infovergadering. Het werd een con-
cept. Er kwamen plannen, er was de uitvoering... En nu is er de volledige 
realisatie.

De realisatie van parochiezaal naar brasserie, van een nieuwe look voor de 
kerk, die vrijstaand helemaal tot zijn recht komt, van een nieuw dorpshuis 
en van Rozenkransweg naar park. Een realisatie met vele partners: ge-
meente, parochie en kerkfabriek, provincie, Hervé en Martine, brouwerij 
Duvel Moortgat, architecten Ludwig en Jonas Beckers, ingenieurs en aan-
nemers. Een realisatie gesteund op vrijwillig engagement van vele Kal-
fortenaren. Een realisatie die vele leefgemeenschappen rondom ons ons 
benijden. Een realisatie die we elke dag opnieuw moeten realiseren, 
met onze werkgroepen, onze algemene vergadering, onze raad van bes-
tuur.  En waarvoor we elke dag opnieuw moeten vechten!

Een realisatie die de Kalfortse dorpskern doet herleven. Op mooie dagen 
zit het terras bij Hervé vol. Lopen mensen in en uit de brasserie, soms zelfs 
eventjes in de kerk en terug. Ondertussen zijn er één of meer activiteiten 
in het dorpshuis, zijn er mensen op het terras. Zie je fietsers en wandelaars
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in het park. Weinigen hadden in 2000 durven hopen dat we dat in én met 
Kalfort konden waarmaken.

Het kroonstuk van het plan is het park, dat we vandaag inhuldigen.
De kers op de taart. Het werd volledig gerealiseerd door de gemeentelijke 
diensten naar plannen van de architect. Klinkt eenvoudig? Niets is minder 
waar. Er was de sanering door OVAM, het verplaatsen van de beelden 
(een huzarenstukje van de technische diensten), het plaatsen van de ver- 
lichting, de aanplanting (een realisatie van de groendienst). Zo reali-
seerden vele mensen met hoofd, handen én hart een stukje openbare tuin 
midden in het dorp aan de boorden van de Molenbeek.

Namens dorpshuis Vrededaal en heel Kalfort heel hard bedankt aan alle 
gemeentelijke diensten voor de inzet, de ploeg van Herman en de ploeg 
van Ann in het bijzonder en zeker ook voor de sympathie die we voelen 
voor ons project, de steun vanuit de gemeente waarop we altijd kunnen 
rekenen. En nu is het feest, feesten zoals we in Kalfort kunnen, met een 
Duvel, met asperges - onze Kalfortse trots - met muziek, en vooral met 
gezellig samenzijn én intens gemeenschap vormen. Ik zeg het nog één 
keer: “Yes we can!”, of beter: “Yes we did it!”. Dankjewel.
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Onze muzikanten repeteerden al sinds het begin van het jaar enthousi-
ast aan hun partijen, en op 9 april mochten ze eindelijk uitpakken met 
het resultaat van die voorbereidingen op ‘Harmonieorkest Concordia-
vrienden In Concert’. Musical-zangeres Ann Van den Broeck was de 
gastartieste. 

Alle muziekstukken waren vooraf zorgvuldig ingestudeerd door onze 
muzikanten, de repetitie met Ann Van den Broeck was bijzonder goed ver-
lopen en de theaterzaal van CC de Kollebloem was nagenoeg uitverkocht.
Alle ingrediënten waren dus aanwezig voor een geslaagd concert. En als 
we de commentaren na afloop mogen geloven, was het dat ook! 

Ann Van den Broeck oogstte veel lof, maar ook de muziekkeuze kon onze 
toeschouwers bekoren, zo bleek. Voor dit concert hadden we een geva-
rieerd programma samengesteld met een aantal musicalwerken, andere 
bekende songs, maar natuurlijk ook prachtige orkestmuziek. Dat wij – na 
al die jaren – als orkest toch nog mensen kunnen verrassen met onze mu-
ziek, dat is waar we het allemaal voor doen!

CONCORDIAVRIENDEN IN CONCERT
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Met ons orkest brachten we onder meer Rondo Russo – waarmee dwars-
fluitiste Berdien Stenberg in 1983 een nummer 1-hit te pakken had –, 
Ivanhoe (Bert Appermont) – dat geïnspireerd is door de gelijknamige 
historische roman van Walter Scott –, Atropos (Kevin Houben) – een mu-
ziekwerk over de oud-Griekse schikgodinnen –, een medley van de  
mooiste nummers uit ‘Les Misérables’, de muziek uit ‘Jungle Book’, …

Samen met gastartieste Ann Van den Broeck brachten we daarnaast o.a. 
Buenos Aires uit de musical ‘Evita’, I Feel Pretty uit ‘West Side Story’, 
maar ook muziek uit de Disney-film ‘Frozen’, Born to Run van Bruce 
Springsteen, Dag vreemde man van Ann Christy, en de soundtrack van 
‘Once upon a Time in the West’ (Ennio Morricone), waarin Ann Van den 
Broeck met haar gouden stem voor rillingen zorgde.

Nu dit concert achter ons ligt, beginnen de voorbereidingen voor ons na-
jaarsconcert op 5 november. Ook voor dat concert hebben we een boeiend 
muzikaal programma samengesteld, maar meer dan dat het ‘top’ wordt, 
verklappen we nog niet! We nodigen u in ieder geval van harte uit.

Als u niet tot die datum kunt wachten om ons (nog) eens aan het werk te 
horen, dan kunnen we u vertellen dat we tijdens de maand augustus best 
wel vaak zullen optreden. Zo zullen we de misviering in de Lichterstraat 
en de Maria-avond opluisteren, spelen we het openingsconcert van Kalfort 
Kermis en stappen we uiteraard ook mee in de Maria-ommegang. Daar-
naast speelt onze Big Belly Band tijdens de kermisbraderij en ruilen onze 
muzikanten hun instrumenten voor hun stembanden tijdens Kalfort Zingt.
Genoeg mogelijkheden dus om ons orkest tegen te komen deze zomer! 
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Deze zomer belooft voor Groep-V een drukke periode te worden. Hier-
onder vind je een overzicht van de geplande activiteiten. Iedereen wordt 
bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn op één of meerdere van onze 
zomerse evenementen.

Europees voetbalkampioenschap

Wij zullen een aantal wedstrijden van het EK op groot scherm tonen in het 
dorpshuis. Kom samen met andere enthousiaste voetballiefhebbers sup-
porteren voor onze Rode Duivels. Hopelijk kunnen de Duivels ons enkele 
spannende momenten doen beleven. Op 10 en 13 juni waren er reeds ver-
toningen. Maar de volgende wedstrijden worden ook zeker uitgezonden 
in het dorpshuis:
- op 22 juni: Zweden – België
- op 10 juli: de finale.
Deze wedstrijden starten om 21.00 u., de zaal zal open zijn vanaf 20.30 u.
Bij voldoende interesse, zullen we tijdens het tornooi ‘last minute’ nog 
andere matchen uitzenden. Uitnodigingen hiervoor zullen gepost worden 
op facebook, en gemaild worden naar de gekende adressen. Mail naar 
groepvrededaal@gmail.com als je op de hoogte wil blijven van verdere 
activiteiten.

2de Vrededaalzoektocht

Van 3 juli tot 25 september 2016 zal onze 2de wandelzoektocht door-
gaan. In tegenstelling tot vorig jaar kan je dit jaar zelf bepalen wanneer 
je de zoektocht loopt. Het traject is ongeveer 4,2 km lang waarlangs er 40 
gewone vragen moeten opgelost worden. Bijkomend moeten er 10 foto’s 
gevonden worden waarbij ook een vraag moet beantwoord worden.  
In de zoektocht komen strikvragen voor.
De formulieren kan je tijdens de periode dat de zoektocht loopt bekomen 
in brasserie Vrededaal, alle dagen vanaf 11.00 u., ’s zaterdags vanaf  
14.00 u. Een deelnemingsformulier kost € 8,00. 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdag 12 oktober 2016 om  
20.00 u,. Iedere deelnemer die zijn/haar formulier binnenbrengt heeft recht 
op een mooie prijs.

ZOMER VAN GROEP-V
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Je kan in de zomermaanden ook de volgende activiteiten nog verwachten:
• Op zondag 10 juli: Gezinsfietstocht
• Op donderdag 4 augustus: Kubb-kampioenschap
• Op dinsdag 30 augustus: Kermisactiviteit
• Op donderdag 8 september: Kaartavond
Verdere info over deze activiteiten volgt…

Groep-V is een open vereniging. Iedereen is welkom! Als je aan het 
dorpshuis de vlaggen ziet wapperen, spring je maar binnen! Heb je een 
leuk idee voor een activiteit, die je zelf wil organiseren. Laat iets weten 
aan de kern via groepvrededaal@gmail.com. We doen er zeker iets mee!

Beelden van voorbije activiteiten van Groep-V. Boven: Veel volk en sfeer op de paëlla-avond. Onder: 
Nog meer van hetzelfde op de tropische avond met cocktails.
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BEDEVAARTPROGRAMMA

Eind augustus (of correcter vanaf de 2de zondag na 15 augustus) vindt 
de jaarlijkse bedevaart plaats naar Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. De 
belangrijkste activiteiten zijn vanzelfsprekend de Maria-ommegang, de 
Maria-avond en de openingsmis. Maar de hele week lang bent u wel-
kom in de vieringen die dan in de kerk worden georganiseerd. 

Zo. 21 aug. Tentoonstelling Frits Tersago, amateurfotograaf (tot zo. 11/09)
Vr. 26 aug. 19.30 u. - 28ste Maria-avond
Za. 27 aug. 17.00 u. - Openingsmis met Voces Aequales
Zo. 28 aug. 10.00 u. - Plechtige hoogmis
  11.00 u. - 29ste Maria-ommegang
  17.00 u. - Eucharistieviering
Ma. 29 aug. 13.30 u. - Bedevaart Niel Hellegat - Lof
  15.00 u. - Bedevaart Blaasveld/Wintam/Weert - Lof
  19.00 u. - Eucharistieviering - Bedevaart parochie Puurs
Di. 30 aug. 19.00 u. - Eucharistieviering - Bedevaart parochies Bornem,
  Willebroek en  Sint-Amands
Wo. 31 aug. 19.00 u. - Eucharistieviering
Do. 1 sept. 14.00 u. - Eucharistieviering Ziekenzorg
  19.00 u. - Eucharistieviering
Vr. 2 sept. 19.00 u. - Eucharistieviering
Za. 3 sept. 17.00 u. - Eucharistieviering
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Tijdens de kermisweek draait het dorpshuis op volle toeren. We lijsten 
hierbij even het programma op, voor zover op dit ogenblik bekend.

Vr. 26 aug. 19 u. - 1 u. - Café t.v.v. dorpshuis - Groep-V
  21 u. - Optreden
Za. 27 aug. 17 u. - 1 u. - Praatcafé t.v.v. dorpshuis - Oud-leiding 
  Chiro Kalfort
  21 u. - Optreden
Zo. 28 aug. 9 u. - 1 u. Praatcafé - Harmonieorkest Concordiavrienden
Ma. 29 aug. 10 u. - 1 u. Praatcafé - VKSJ Puurs
Di. 30 aug. 17 u. - 1 u. Praatcafé t.v.v. dorpshuis - Groep-V
  21 u. - Optreden
Wo. 31 aug. 17 u. - 1 u. Praatcafé t.v.v. dorpshuis - Ommegangcomité
  20 u. Terugkomdag ommegang met vertoning video 2016
Do. 1 sept. 13 u. - 18 u. Gemeentelijke ziekendag
  18 u. - 1 u. Praatcafé - KVLV Kalfort
Vr. 2 sept. 17 u. - 1 u. Praatcafé - Volley-Kalloo Kalfort
  20.30 u. 13de Dorpsquiz
Za. 3 sept. 10 u. - 1 u. Eet- en praatcafé - WIK en ZVC Vrededaal
  19 u. Prijsuitreiking Loopronde van Kalfort
Zo. 4 sept. 8 u. - 19 u. Eet- en praatcafé
  8 u. Open WIK zondag voor iedere wielertoerist

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 *** 128/2866/00066 *** 
Na storting ontvangt u een attest van de Koning 
Boudewijnstichting.

KERMIS IN HET DORPSHUIS



DE KALFORTSE KLOK16

Op dinsdag 17 mei 2016 kleurde de school in het Winkelveld zwart, geel 
en rood. Kermis? Nationale feestdag? Vervroegd EK? Nee, er was die 
dag een andere goede reden om de tricolore vlaggen, kledij en hoeden 
boven te halen: De koning kwam op bezoek! 

Ja, u leest het goed. Ons koninklijk paar, in de hoedanigheid van koning 
Filip en koningin Mathilde, reden die ochtend in hun beige cabrio door 
het Winkelveld en bezochten daar, in het kader van een rondreis door hun 
koninkrijk, de plaatselijke school. Tot op vandaag zijn de meningen hier-
over - net als ons land - nog verdeeld. Was het nu écht onze vorst en zijn 
echtgenote of waren dit goed gecaste dubbelgangers? 

Uiteindelijk bleek deze vraag niet relevant. De koning nodigde de kin-
deren uit om samen met hem België beter te leren kennen. Een mooie start 
van een boeiende projectweek voor de leerlingen en leerkrachten uit het 
Twinkelveld. 

Later op de dag kwamen de kinderen erg creatief uit de hoek. Er werd 
klasdoorbrekend gewerkt aan de miniatuurversies van diverse Belgische 
monumenten. Knippen, schilderen, bouwen, boetseren, vouwen, plakken, 
snijden, … tot er op het einde van de dag een heus ‘mini-België’ verscheen 
op de speelplaats. Enkele kijklustige ouders konden op die manier Man-
neke Pis, het Atomium, de muur van Geraardsbergen, Tomorrowland, 
stripgevels, de Noordzeekust en veel meer bewonderen in de Kalfortse 
lagere school.

Ook de volgende dag waren klasdoorbrekende samenwerking en kennis-
making met België de ingrediënten voor een mooi dorpsspel. Misschien 
was u zelf wel betrokken partij? En heeft u die woensdag  groepjes met 
leerlingen, op zoek naar foto’s en aanwijzingen, door Kalfort zien wande-
len? Of werd u op straat gevraagd naar witloof, speculaaspasta, een Suske 
& Wiske-album, … of andere Belgische ‘uitvindingen’. Met een beetje 
tegenslag werd u zelfs misschien, net als de leerlingen, door de slech-
terikken die uw pad kruisten verplicht om de Brabançonne te zingen of de 
vogeltjesdans (ook een Belgische uitvinding) te dansen? 

KONINKLIJK BEZOEK IN TWINKELVELD
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De uitstap op donderdag ging dan weer verder dan ons eigen Kalfort. 
Door op bezoek te gaan in een echte chocoladefabriek, het frietmu-
seum en, in het spoor van de gemiddelde Japanse toerist, naar Brugge te 
trekken, kwamen de kinderen in contact met enkele facetten van het echte 
België. En voor diegenen die hem dinsdag gemist zouden hebben: koning 
Filip en zijn echtgenote, met zijn collega uit Jordanië op bezoek in Brugge, 
begroetten die dag opnieuw onze leerlingen. We hadden het niet beter 
kunnen plannen!

Tijdens de laatste dag van deze mooie week stond er nog een kennisma-
king met het culinaire België op het menu. Als doorwinterde keukenprin-
sen en –prinsessen bereidden de leerlingen de nationale gerechten waar 
we trots op mogen zijn. De zelfgemaakte pralines, frietjes, Luikse sla, 
Hasseltse speculaas, Brusselse wafels, asperges en witloof werden nadien 
erg gesmaakt.

En met de tonen van een play-back-show van Belgische muzikanten 
kwam er een einde aan deze leerrijke projectweek in het Twinkelveld.  
Er kan alvast gespeculeerd worden naar een boeiend onderwerp voor de 
projectweek van volgend schooljaar.
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SCHOOLFEEST KALFORTSE SCHOLEN

Het schoolfeest van de Kalfortse scholen De Regenboog en Twinkelveld 
op zaterdag 4 juni was een succes. Voor de kleuterschool was dit de 
apoteose van de twee projectweken rond “LUCHTKRIEBELS”. In elke 
klas werd een deelonderwerp verder uitgewerkt: “Alles wat je in de 
lucht ziet”, “Insecten, bijen en vlinders”; “Vliegen”; “Het weer” en “De 
Ruimte”. 

Verschillende klassen gingen ook op uitstap: naar de vlindertuin in de 
Zoo, de volksterrenwacht en weerstation in Grimbergen, gaan vliegeren in 
de tuin van seniorie “De Brug”, … Tijdens de laatste week van het project 
werden al die belevingen ook muzisch geuit in een dansnummer. 

In de lagere school Twinkelveld werd er tijdens alle vrije momenten druk 
geoefend voor het vrij podium. De leerlingen haalden hun dans- en acteer 
talent boven en ook de sociale vaardigheden werden geoefend om samen 
nummertjes in elkaar te steken, zelfs over klasgroepen heen.

Na onheilsberichten over het weer was het dan zover: schoolfeest op 
zaterdag 4 juni, een orgnanisatie van de beide schoolteams De Regenboog 
en Twinkelveld en het oudercomité. Gelukkig barstte het onweer elders
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los en kregen we buiten verwachting prachtig weer. Het werd een gezellig 
feest.

De leden van het oudercomité zorgden in de verschillende werkgroepen 
voor een prachtige voorbereiding: technische ploeg, catering, drank, 
speelstraat, sponsorgroep, desserts, toog, .... Op vrijdag reden de 
klusjesmannen van Sjabi heen en weer om allerlei materialen op te halen. 
Verschillende mensen van het oudercomité en ouders waren in de weer 
om de grote tent op te stellen.  
Voor dit super-evenement werd op zaterdag de Schipstraat deels 
afgesloten om er een heus feestplein en –speelstraat van te maken. Om 
8.00 u. werd het podium geleverd door Patrick en co van de gemeente 
en van dan af kwamen er steeds meer mensen bij van het oudercomité, 
vrijwillige ouders, leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten van de beide 
scholen om alles klaar te zetten. Het feestplein rees uit de grond door 
de samenwerking van al die mensen. Natuurlijk kon de volledig gratis 
“speelstraat” niet ontbreken, waar kinderen naar hartenlust konden 
spelen op springkastelen, door het oudercomité zelfgemaakt spel- en 
animatiemateriaal, schminkstand, Lego en Duplotent, ... Dit alles mede 
gefinancierd door verschillende sponsors, waarvoor dank.

Om 14.00 u. opende meester Gunter het schoolfeest en dan ging het vrij 
podium van start van Twinkelveld, waar de leerlingen naar eigen wens en 
plezier hun beste beentje konden voorzetten in dans, muziek, zang,
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acrogym, acrobatie, circustechnieken en toneel. DJ Jonathan en presentator 
Eddy zorgden de hele dag voor de gepaste muziek en aankondiging.

Om 15.00 u. opende juf Carine de “Luchtkriebelshow” van de kleuters 
van De Regenboog en verzorgden meester Gunter en meester Eddy als 
piloot en steward de aankondiging voor de verschillende nummertjes. 
De kleuters van de blauwe klas vlogen met het vliegtuig de kleutershow 
in, waarna de hommels en vlinders van de rode klas als insecten over het 
podium vlogen. De spetters van de oranje klas dansten in de regen en de 
zon, waarna de spetters van de groene klas dansten op de feestplaneet en 
de vogeltjes en sterrentovenaars van de gele klas als kleinsten het publiek 
ontroerden. Als slot zongen alle kleuters samen het Zeppelinlied en 10.000 
luchtballonnen alvorens weer met z’n allen naar De Regenboog te vliegen. 
Het tweede deel van het “vrij podium” met de leerlingen van de lagere 
school kon weer verder gaan met de verschillende dansjes, toneeltjes, … 
per klas, individueel, duo’s, trio’s en allerlei combinaties.

Ouders, familie en sympathisanten konden ondertussen gezellig genieten 
van het spektakel bij een glaasje, een door ouders en grootouders zelf 
gemaakt prachtig dessertenbuffet en een grootse BBQ. Het werd weer 
een geslaagd feest voor de kinderen, ouders, familie, leerkrachten en 
de Kalfortse gemeenschap. Mede dankzij de vele vrijwilligers en een 
hardwerkend oudercomité! Om 22.00 u. was alles netjes opgeruimd.

Heel veel dank

• Aan allen die aanwezig waren.
• Aan alle helpers voor het vele werk, de lekkere desserten, vervoer, ter 

beschikking stellen van materialen, de extra hulp, …! 
• Aan onze sponsors voor de steun.
• Aan het oudercomité voor de schitterende voorbereidingen en het 

harde werk waardoor alles vlot verliep.
• Aan de inwoners van Kalfort die onze scholen steeds steunen en ook 

telkens graag van de partij zijn.
• Aan de gemeente Puurs voor het ter beschikking stellen van 

materialen.
• Aan het personeel van de beide schoolteams voor hun enthousiaste 

inzet en harde werk.
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FAMILIENIEUWS

Maria Nauwelaers, ‘Mitje’, weduwe van Ferdinand 
Anthonissen
(° Hingene, 27 april 1932 - + Kalfort, 4 juni 2016) 
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf, ‘t is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe
maar op ‘n keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

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

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

Wo. 22 juni  20.30 u. - Voetbalwedstrijd België - Zweden - 
   Groep-V (Dorpshuis)
Do. 23 juni  19.00 u. - 20.00 u. - Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 25 juni  11.00 u. - 12.00 u. - Pasbeurt Maria-ommegang 
Zo. 3 juli  2de wandelzoektocht - Groep-V
   (tot zo. 25 september)
Zo. 10 juli  Gezinsfietstocht - Groep-V (Brasserie Vrededaal)
   EK-finale op groot scherm (Dorpshuis)
11 tot 21 juli  Bivak chiromeisjes (Mol) en chirojongens (Lommel) 
Do. 4 augustus Kubb-kampioenschap - Groep-V (Dorpshuis)
Ma. 15 augustus 11.00 u. - Eucharistieviering kapelletje Lichterstraat
Di. 16 augustus 19.00 u. - 20.00 u. - Pasbeurt Maria-ommegang
Wo. 17 augustus 19.00 u. - 20.00 u. - Pasbeurt Maria-ommegang
Zo. 21 augustus Tentoonstelling Frits Tersago, amateurfotograaf
   (t.e.m. zo. 11 september)
Ma. 22 augustus 19.00 u. - 20.00 u. - Pasbeurt Maria-ommegang
Vr. 26 augustus 19.30 u. - 28ste Maria-avond
Za. 27 augustus 14.00 u. - 15.30 u. - Pasbeurt Maria-ommegang
Za. 27 augustus 17.00 u. - Openingsmis begankenisweek met  
   Voces Aequales
Za. 27 augustus Opening kermisweek met aspergeworp, muziek 
   concerten, optredens en vuurwerk
Zo. 28 augustus 11.00 u. - 29ste Maria-ommegang
Ma. 29 augustus Kermisbraderij - Kalfort Zingt
Di. 30 augustus Volleybaltornooi Volley Kalfort
Do. 1 september Gemeentelijke ziekendag
Vr. 2 september Dorpsquiz Volley Kalfort
Za. 3 september Jaarmarkt - Prestatieloop - Kalifiesta
Zo. 4 september Gocartrace
Do. 8 september Kaartavond - Groep-V (Dorpshuis)
Za. 24-zo. 25 sept. Eetfestijn Kalfortse scholen (Dorpshuis).
   De opbrengst wordt gebruikt voor het verbeteren
   van de infrastructuur. In de kleuterschool werd de 
   nieuwbouw gerealiseerd en de parking aangelegd; 
   in Twinkelveld komt er een nieuw sanitair blok.
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Het 99ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2016.  
Artikels zijn welkom tot 1 september 2016 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, 
kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening  
BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van  
vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.  

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen  
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 15,00 euro.

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

MET DE STEUN VAN...




