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WOORD VOORAF

Beste lezer

Het einde van de zomer was prachtig! We kregen een zonovergoten ker-
mis met een succesvolle ommegang. Vele mensen genoten van ons dorps-
huis, zoals we het zo graag hebben. Na de kermis had iedereen terug zin 
om er in te vliegen. De verenigingen maakten zich op voor een nieuw 
werkjaar. Er werden plannen gemaakt. Allemaal met de bedoeling om 
onze warme gemeenschap warm te houden en verder dynamiek te geven.

En dan kwam het nieuws van twee chiroleiders die in Frankrijk verdwe-
nen. En Kalfort viel stil, heel stil. De gebeurtenissen hakten stevig in op 
hun familie, hun vrienden, de chiro en heel Kalfort. En even wist men 
niet goed wat te doen. Er werd samen stil gestaan. De chiro deed dat met 
leden en ouders. Enkele Kalfortenaren namen het initiatief om een kaars 
te branden voor Michiel en Tom. In Kalfort brandden die zondagavond 
honderden kaarsen, om steun te betuigen, om na te denken, om te rou-
wen, om een beetje uiting te geven aan het vele verdriet. Het was een 
ontroerend moment. En het bewijst: onze gemeenschap leeft!

En nadat het verlies en het verdriet een plaats hebben gekregen, moeten 
we allemaal verder. Het is dan onze verdomde plicht om verder te werken 
aan het dorpsleven in Kalfort, ieder op zijn plaats, ieder met zijn inzichten 
en talenten. Daar hebben die twee geëngageerde jongeren recht op!  
Allemaal goede moed!

De redactie.

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 fiscaal attest.
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MICHIEL EN TOM

De leden van Dorpshuis Vrededaal en de Kalfortse 
verenigingen zijn diep geraakt door de dramati-
sche gebeurtenissen die de families van Michiel en 
Tom hebben getroffen. Zij wensen hierbij hun me-
deleven te betuigen aan de familieleden en vrien-
den van de twee jongens. 

Als dorpshuis willen we ook onze steun uitdruk-
ken aan de Chirojeugd van Kalfort, zowel jongens 
als meisjes, die diep in het hart zijn geraakt. Laat 
ons de positieve verhalen over Michiel en Tom 
delen, twee geëngageerde jongeren, waarvan we er 
zoveel nodig hebben om onze Kalfortse gemeen-
schap levend en dynamisch te houden.
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De tentoonstelling “Frits Tersago, amateurfotograaf” kende een grote 
belangstelling. Uit de reacties in het logboek blijkt dat vele mensen 
herinneringen aan vroeger hebben opgehaald. We publiceren graag 
enkele pareltjes uit de fotodoos van de familie Tersago.

De tijd waarin fotograferen voorbehouden was aan een professionele fo-
tograaf kunnen we ons niet meer voorstellen. Nochtans zijn we voor het in 
beeld brengen van ons verleden veelal op hen aangewezen.  Hier en daar 
was er een amateur, die gefascineerd was door fotografie. Frits Tersago 
(1907-1988) was er één van. In Kalfort was hij in de jaren dertig één van 
de eersten die een fototoestel bezat. Hij ontwikkelde zijn foto’s ook nog 
in zijn eigen donkere kamer. Frits bracht deze passie over op zijn zoon 
François. Vader en zoon Tersago hebben zo het leven in en rond het huis 
in de Coolhemstraat in beeld gebracht. De grote collectie bevat ontelbare 
familiekiekjes, maar ook beelden van de Coolhemstraat en Kalfort uit 
vervlogen tijden, foto’s uit het verenigingsleven en zoveel meer...

UIT DE OUDE DOOS

Boven: Kinderen Tersago op het land. V.l.n.r. Michel, Frederika en François.
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Boven: Zicht vanuit de Schoolstraat naar Kalfortdorp. Onder links: Rie Van Overloop bij het vertrek op 
bivak naar Tongerlo in 1959. Onder rechts: Maria Tersago klaar voor de processie  in 1939.
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KALLOO’ERS TONEN NIEUWE TRUITJES

De Kalfortse Loopclub (afgekort als Kalloo) werd 3 jaar geleden 
opgericht en telt ongeveer 25 lopers. Van het zomerse tussenseizoen 
werd dit jaar gebruik gemaakt om voor het eerst clubtruitjes te laten 
drukken. Op de voorkant van die truitjes prijken de sponsors (Home-
scape en Maes Technieken) en op de achterkant kan iedereen die de  
lopers in het vizier kan houden, het logo van Kalloo zien. Als kleur 
werd uiteraard voor het karakteristieke rood van Kalfort gekozen.

De truitjes werden al eens uitgetest op training, maar de echte vuurdoop 
kregen de truitjes recent bij twee loopevenementen in eigen streek. Tijdens 
de Kermisloop (als afsluiter van de Loopronde van Kalfort) waren er al 
enkele Kalloo-lopers in hun nieuwe truitje van de partij. En een week later 
tijdens de Fortloop waren er nog veel meer rode truitjes te bespeuren, 
zowel bij de lopers als bij de helpers (die een handje kwamen toesteken bij 
dit evenement dat weer een groot succes was). Eén van de Kalloo-lopers, 
Ines Ielegems, haalde zelfs een podiumplaats op de 5 km voor vrouwen, 
maar ook de anderen stonden meer dan hun mannetje of vrouwtje op het 
mooie, maar lastige parcours rond en in het Fort van Liezele.

Intussen zijn er terug iedere week Kalloo-trainingen, met een gemengd 
groepje op maandag (10 km), en op woensdag een groepje dat 10 a 15 km 
loopt, én een groepje dat 5 a 10 km loopt. En verder is het uitkijken naar 
een aantal grote loopevenementen die eraan komen waar Kalloo’ers weer 
hun beste beentje zullen proberen voor te zetten. 

Wie meer info wil over onze loopclub, kan contact opnemen via  
kalfortseloopclub@gmail.com of via onze Facebookpagina.
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Na een drukke kermisweek, met onder andere het opluisteren van de 
Maria-avond, een kermisconcert, de deelname aan de Maria-ommegang, 
de uitbating van dorpshuis Vrededaal, een optreden op de kermisbra-
derij en Kalfort Zingt, bereidt het Harmonieorkest Concordiavrienden 
zich onvermoeid voor op het najaar.
 
Zoals voor veel Kalfortse verenigingen geldt, was de kermisweek ook 
voor het Harmonieorkest Concordiavrienden bijzonder druk. We zijn er 
dan ook graag bij wanneer er iets te vieren valt. Muziek brengt leven in 
de brouwerij en zorgt steeds voor ambiance. En dan vooral live-muziek, 
menen wij uiteraard. 
 
We speelden dan ook maar wat graag het openingsconcert van Kalfort 
Kermis. En we hoeven u er niet van te overtuigen dat ons straatorkestje, 
de Big Belly Band, met heel veel plezier over de kermis liep en op maan-
dagavond tijdens Kalfort Zingt de longen uit het lijf zong. Samen met 
Eddy en Gunter zorgden wij met dit evenement misschien wel voor hét 
hoogtepunt van de kermis. Mensen verenigen en zich laten amuseren – 

CONCORDIAVRIENDEN
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dat is toch waar het allemaal om draait in een gemeenschap.
 
Ook als het wat plechtiger moet zijn, is ons harmonieorkest uiteraard 
bereid om mee te werken. Zo voorzagen wij de Maria-avond van ge-
paste muziek en lieten op die manier de ruimte voor een moment van 
bezinning. En ook Onze-Lieve-Vrouw van Kalfort begeleiden tijdens 
de Maria-ommegang doen we graag. Wanneer het Mariabeeld door de 
Kalfortse straten wordt gedragen en ondertussen ‘Onze-Lieve-Vrouw van 
Vlaand’ren’ weerklinkt, voelen wij ons als orkest trots dat wij deel mogen 
uitmaken van dat mooie moment.
 
Tijdens de dag van de Maria-ommegang kregen wij trouwens de moge-
lijkheid om dorpshuis Vrededaal uit te baten. We willen graag iedereen 
bedanken die ons kwam steunen door een drankje te komen nuttigen of 
een pannenkoek te komen eten.
 
Wie het Harmonieorkest Concordiavrienden een beetje kent, weet dat de 
muziekvereniging altijd in de weer is. Het ene concert is nog maar pas 
voorbij, of de dirigent en muzikanten beginnen al het programma voor 
een volgende concert voor te bereiden. Ook komen daar nog tal van an-
dere organisaties tussen.
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Zo vindt tijdens het weekend van 8 en 9 oktober ons jaarlijkse Mosselfeest 
plaats. Onze repetitieruimte en thuisbasis dorpshuis Vrededaal bouwen 
wij dat weekend voor de gelegenheid om tot een aangenaam restau-
rant. Op het menu staan niet enkel mosselen, maar er is ook stoofvlees te 
verkrijgen, en curryworst voor de allerkleinsten. Uiteraard zullen ook de 
desserts niet ontbreken.
 
Wij willen u graag van harte op dit Mosselfeest uitnodigen! Op zaterdag  
8 oktober is ons restaurant geopend van 17.30 uur tot 21.00 uur. Op zon-
dag 9 oktober bent u van harte welkom tussen 11.30 en 15.00 uur.
 
Maar voor een harmonieorkest zijn de belangrijkste organisaties natuurlijk 
de concerten zelf. En voor ons najaarsconcert hebben we ditmaal een bij-
zonder experiment uitgevoerd: wat zouden we krijgen als we onze mu- 
zikanten zélf over het programma zouden laten beslissen? Stemformu-
lieren werden uitgedeeld, met daarop de meest memorabele muziek-
stukken die de voorbije twintig jaar op de pupiter hadden gestaan. Al 
onze muzikanten vulden deze formulieren in. Het resultaat was een 
prachtig muziekprogramma, dat wij met plezier instudeerden. We zijn 
dan ook trots om dat programma op een concert te mogen brengen.
 
Dit concert, dat de toepasselijke titel ‘Onze favorieten’ meekreeg, vindt 
plaats op zaterdag 5 november om 20.00 uur in de theaterzaal van CC de 
Kollebloem. Kaarten bestellen en plaatsen reserveren is mogelijk via onze 
website www.concordiavrienden.be.

U merkt het: ons orkest zit niet stil tijdens de komende maanden. Hopelijk 
mogen we ook u, beste lezer, tijdens een van onze volgende activiteiten 
verwelkomen. Wij kijken er alvast naar uit!
 
Muzikale groeten,
De Concordiavrienden
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Uit alles bleek dat dit een gewone ommegang ging worden. Het comité 
noemde het een “light” versie. Er waren immers heel wat groepen die 
dit jaar hadden gepast: de schaapherder, dansgroep Soley, reenactment 
Fort Liezele, fanfare Blaasveld, toneelkring Cusforda, vuurspuwer 
Manoesso... Ze waren er allemaal niet bij. Maar het bleek dat we het 
engagement van onze Kalfortenaren en sympathisanten schromelijk 
onderschatten. Zij maakten er immers een supergezellige editie van!

Alle seinen stonden dus op rood. Heel wat groepen zegden af, maar het 
ommegangcomité had er voor gekozen om ze met de 30ste editie van 2017 
in het achterhoofd niet te vervangen. En wat in begin een nadeel bleek, 
werd omgebogen in een voordeel. De “losse” deelnemers meldden zich 
namelijk zeer talrijk. We gingen vlotjes over de 500, wat zeer veel is! En die 
zorgden voor een verzorgde editie, met als opvallende nieuwigheden een 
dansgroep vooraan, een heropleving van het tafereel rond de oproep van 
de kruistochten (met Igor op de ezel) en een dansgroep met nieuwe in het 
oog springende rode kledij. De technische ploeg liet zich weer van zijn  
beste zijde zien. Naast het routinewerk slaagden zij erin zelf ijzeren

OMMEGANG 2016
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banden op de houten wielen van enkele karren te leggen. Een huzaren-
stukje, wat bewijst wat onze technische ploeg allemaal in zijn mars heeft. 

Ook onze werkgroep bloemen en versiering zette haar beste beentje voor. 
De bloemenpracht op de wagens mocht weer gezien worden en oogstte 
lof van de vele toeschouwers. De sfeer in beide groepen is ook opperbest, 
zodat het gewoon plezierig is om er bij te zijn en mee te werken aan hét 
evenement van het jaar.

Kortom met een deelnemersveld van meer dan 700 figuranten en een  
goede publieke belangstelling overheerste na de ommegang weer een 
goed gevoel, getuige het goddelijke gerstenat dat nadien overdadig 
vloeide. De ommegang werd de aanzet van een succesvolle kermis, eentje 
om in te kaderen.

We kijken uit naar de 30ste ommegang, die heel wat bijzonders in petto 
heeft. Hou het weekend van 27 augustus 2017 zeker vrij. Het zal de moeite 
zijn!!!

De ommegang werd ingeblikt op film. Mocht je de DVD willen aankopen, dan 
geef je een seintje via ommegang@kalfort.be. De DVD kost 15 euro. Meer foto’s 
van de ommegang van onze huisfotograaf Jan Cools vind je op  
https://get.google.com/albumarchive/107471782627925035902
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Linker bladzijde: één van onze Kalfortse dansgroepen in actie. Boven iinks: Werken aan de wielen van 
onze wagens. Boven rechts: Een kleine ster in de ommegang in Kalfortdorp.  
Onder: Oproep tot de kruistochten, een met succes hernomen tafereel.
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Tijdens de zomer mogen dan vele mensen op vakantie zijn, het 
dorpshuis bleef actief. Er werden een heleboel activiteiten georgani-
seerd duizenden mensen ontvangen. Een overzichtje...

De voetbalgekte gierde tijdens het Europees Kampioenschap door het 
dorpshuis. De wedstrijden werden afgespeeld op groot scherm en dat 
zorgde voor de nodige spannende momenten onder de steeds behoorlijk 
opgekomen geïnteresseerden. Al zette de match tegen Wales ook in het 
dorpshuis een serieuze domper op het voetbalfeest. Twee andere acti-
viteiten kregen niet de belangstelling die ze verdienden. In juli vond de 
tweede gezinsfietstocht plaats. Hij liep langs rustige wegen richting Mal-
deren en terug. Nadien kregen de aanwezigen stoofvlees met frit voorge-
schoteld. In augustus was er een Kubb-kampioenschap.

Het zal je niet verwonderen dat het dorpshuis tijdens de succesvolle 
kermisweek werd overspoeld door het volk. Op vrijdag startten we rustig 
met een gezellige pint op het terras. De aanwezigen van de Maria-avond 
genoten zeker van een drankje na de “warme” viering. Zaterdag was een 
eerste schot in de roos. Voor de eerste keer organiseerde het dorpshuis 
Vurig Vrededaal. Ron Jaluai bracht ons een vuurlandschap met zeepbel-
len en laserstralen. In de vooravond was er het optreden van Endeavour 
Acoustic, een jonge coverband van eigen bodem. De tuin van het dorps-
huis zat afgeladen vol met mensen die van de rust en de romantiek ge-
noten. Zondag was alweer een topdag. Onze harmonie zorgde voor een 
vlekkeloze uitbating. En de ommegangvierders en zondagse kermisgan-
gers profiteerden daar volop van. Maandag is traditioneel een topdag met 
de kermis. En dat was dit jaar niet anders. VKSJ Puurs zorgde voor de 
uitbating. Op dinsdag was Groep-V aan de beurt. Zij ontvingen voor de 
tweede keer Jan Van De Ven. Waren er de vorige keer ongeveer  
vijftig aanwezigen, nu was door de plotse bekendheid van Jan de zaal 
vol. Op woensdag organiseerde het ommegangcomité haar terugkomdag. 
Op donderdag was het alle hens aan dek bij ziekenzorg die meer dan 
300 zieken uit de gemeente Puurs in Kalfort ontving. ‘s Avonds opende 
KVLV haar praatcafé. Vrijdagavond waren er 32 ploegen (een record) voor 
de kwis die door Volley-Kalloo Kalfort werd georganiseerd. En de dag 
daarop groeide het aantal aanwezigen geleidelijk aan uit tot een massa-

EEN LANGE ZOMER IN HET DORPSHUIS
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bijeenkomst wanneer de honderd lopertjes van de Ronde van Kalfort met 
hun ouders present gaven. De laatste zondag was traditioneel veel rusti-
ger, al biedt het nieuw opgezette evenement Regiowielen heel wat moge-
lijkheden voor de toekomst.

Heel de zomer lang tot 25 september kon worden deelgenomen aan de 
2de Vrededaalzoektocht. Die zoektocht klokt af op bijna 200 deelnemers, 
een onverhoopt succes. Op woensdag 12 oktober om 20.00 u. kan iedereen 
zijn prijs gaan afhalen in het dorpshuis.

Het najaar kondigt zich ook druk aan. Er zijn de volgende Groep-V-acti-
viteiten: Wine and Food (donderdag 6 oktober), Novemberlezing over 
Vluchtelingen en het Lokaal Opvanginitiatief (donderdag 3 november) en 
een Gezellige of Gezelschapspelenavond (donderdag 1 december). Onze 
harmonie nodigt je graag uit op haar mosselfeesten op 8 en 9 oktober 
en Dorpshuis Vrededaal verwelkomt je op 11 november op de 3de Vre-
dedaalbrunch! Je ziet: genoeg gelegenheden om met familie, vrienden en 
Kalfortenaren samen te komen en te genieten van het leven!
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HONGAARSE KINDEREN IN KALFORT

Negentig jaar geleden waren er in iedere gemeente in Vlaanderen 
wel enkele ‘Hongaartjes’, zoals de kinderen met een gevoel van 
medeleven vaak werden genoemd. Meer dan twintigduizend Hongaarse 
kinderen verbleven in de jaren 1920 in het kader van een internationaal 
humanitair project enkele maanden bij een Belgisch gastgezin om ‘aan 
te sterken’. Een aantal van deze kinderen zou definitief in België blijven.

Om een onduidelijke reden (maar misschien omdat hulpbisschop Alfons 
Dewachter van de Kleine Amer afkomstig was) waren er in Puurs en 
Kalfort veel Hongaarse kinderen: in Puurs 126, in Kalfort 39. 

Welke gezinnen hebben nog “Hongaartjes” opgevangen? Zijn er nog 
brieven, nog foto’s of ander materiaal? Zeer graag zouden we één van de 
volgende jaren een tentoonstelling maken over de Hongaartjes, maar ook 
over andere Kalfortenaren die van andere oorden in Kalfort belandden en 
hier hun leven verder opbouwden. We zijn zeer blij met alle informatie.
We publiceren hierbij de lijst van Hongaarse kinderen, die in Kalfort 
werden opgevangen. Wie kan vertellen waar deze kinderen verbleven?

1924 Esztergomi Maria meisje  13 jaar  Budapest 
 Fenyvesy Ilona meisje  8 jaar  Budapest
 Gerencser Jolan meisje  14 jaar  Budapest
 Gross Gabriella meisje  11 jaar  Budapest
 Karal Anna  meisje  10 jaar  Budapest
 Kauchal Erzsébet meisje  7 jaar  Gödöllo
 Lakatos Jolan  meisje  6 jaar  Budapest
 Loszcsak György jongen  11 jaar  Budapest
 Marocz Teréz  meisje  7 jaar  Budapest
 Molnar Maria  meisje  12 jaar  Balassagyarmat
 Morva Maria  meisje  9 jaar  Budapest
 Napl Anna  meisje  8 jaar  Budapest
 Palinkas Tekla  meisje  9 jaar  Budapest
 Plundrich György jongen  8 jaar  Budapest
 Plundzich Marta meisje  7 jaar  Budapest
 Szippan Ilona  meisje  9 jaar  Budapest  
 Szapinszki Ilona meisje  9 jaar  Esztergom
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 Toperczer Irén  meisje  12 jaar  Budapest
 Tengerdy Ferenc jongen  8 jaar  Budapest
 Radovics Janos jongen  7 jaar  Budapest
 Radovics Istvan jongen  7 jaar  Budapest

1925 Blazi Antonia  meisje  12 jaar  Dorog
 Ferenc Szapinszki jongen  12 jaar  Esztergom
 Morva Maria  meisje  10 jaar  Budapest
 Morvay Terez  meisje  8 jaar  Budapest

1926 Janko György  jongen  9 jaar  Budapest
 Kénoszt Vilmos jongen  10 jaar  Budapest
 Lakatos Jolan  meisje  8 jaar  Budapest
 Loczak György jongen  10 jaar  Budapest
 Palinkas Tekla  meisje  11 jaar  Budapest
 Tomasovszky Ilona meisje  9 jaar  Budapest
 “ “ “   Kornelia  meisje 4 jaar  Budapest
 “ “ “   Erszi  meisje  15 jaar  Budapest

1927 Liperdi Lajos  jongen  9 jaar  Budapest
 Gross Gabriella meisje  13 jaar  Budapest
 Onodi Julia  meisje  15 jaar  Budapest
 Pokornyi Margit meisje  13 jaar  Budapest
 Sarközi Anna  meisje  9 jaar  Budapest
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FAMILIENIEUWS

Maria Steemans, echtgenote van Benoit Pauwels
(° Puurs, 2 augustus 1927 - + Willebroek, 1 september 2016) 
Ik heb een ster uitgezocht voor mijn moeder. 
Een ster voor iemand zo bijzonder,
dat zij eigenlijk alleen moest staan. 
Nu kijk ik naar de sterren en huil naar de maan. 
Dan straalt daar weer die éne ster  
alsof mijn moeder eigenlijk nooit is weggegaan.

Jan Piessens, echtgenoot van Iris Vercauteren, levensgezel 
van Magda Beyn
(° Puurs, 20 november 1943 - + Kalfort, 21 juli 2016) 
Zo plotseling ben je van ons heegegaan, 
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.

Christophe Devos, “Stoffel”
(° Blankenberge, 2 juni 1975 - + Gent, 20 juli 2016)
De laatste reis die je moet maken in je leven. 
Weg van de mensen die echt om je geven. 
Alles wat je had heb je los moeten laten. 
Wie je lief hebben moet je nu gaan verlaten. 
Jij hebt zoveel mensen je liefde kunnen geven. 
Daarom zijn wij trots op je voor de rest van ons leven. 
Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens. 

Hennie Rodenburg, echtgenoot van Rita Van Keer
(° Rotterdam, 1 augustus 1933 - + Willebroek, 19 juli 2016) 
Nu ik ben ingeslapen, heel stil en niet meer ontwaak, 
treur dan niet om mij, want in mijn laatste voetstap volgt de lente. 
Ze zal je koesteren in haar armen, ze zal je zeggen: 
Kijk, de mens die nu ingeslapen is, heeft vrede voor altijd bij God. 
En je zult huilen en lachen tegelijk.
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Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

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

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

Joanna Caluwé (‘Jeanneke’), weduwe van Antoon Borghmans
(° Puurs, 22 juli 1924 - + Kalfort, 17 juli 2016) 
Moeke, we hebben je lang in goede gezondheid bij ons mogen houden
Nu ben je van ons heengegaan en heb je de eeuwige rust gevonden.
Dank je moeke voor je wilskracht en je levenslust,  
voor alle liefde en goedheid die je ons gegeven hebt. 
Je herinnering zal altijd voortleven in ons hart.

Jeanne Saerens, weduwe van Jules Moons
(° Kalfort, 22 oktober 1926 - + Kalfort, 8 juli 2016) 
Al jaren zijn we afscheid aan het nemen, steeds een beetje meer. 
Stukje per stukje, zoals een rups in z’n coconnetje, 
viel je geheugen zachtje in slaap. 
Nu vlieg je als een mooie vlinder richting de zon,  
waar vake in al zijn warmte op je wacht.

Paula Bogaerts, weduwe van Marcel Cools
(° Puurs, 28 juli 1927 - + Wintam, 28 juni 2016) 
Wij zijn u dankbaar om dat schoon, eenvoudig en toch zo 
grootmenselijk leven. Je vergat jezelf om alleen aan anderen te 
denken. We vergeten u nooit.

Jolien De Mesmaecker, dochter van Walter en Chantal  
De Mesmaecker-Spiessens
(° Bornem, 13 december 1988 - + Leuven, 12 juni 2016) 
Your inspiring words go through my chest. 
The feeling of having friends, so blessed. 
I remember the times we have it good. We didn’t understood. 
You were so strong, trying to hold on. 
If love would have saved you. You would ‘ve lived forever. 
Now fly and build your wonderland.
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KALFORTSE KALENDER

Do. 6 okt.  20.00 u. - Wine and Food - Groep-V -  
   Dorpshuis
Za. 8-zo. 9 okt.  Mosselfeest Concordiavrienden
Wo. 12 okt.  20.00 u. - Prijsuitreiking wandelzoektocht Groep-V -  
   Dorpshuis
Do. 3 nov.  20.00 u. - Novemberlezing ‘Vluchtelingen en lokaal 
   opvanginitiatief’ - Groep-V
Za. 5 nov.  Concert Concordiavrienden Onze Favorieten - 
   CC De Kollebloem
Do. 10 nov.  Vrijwilligersfeest Dorpshuis Vrededaal
Vr. 11 nov.  Vrededaalbrunch
Do. 1 dec.  20.00 u. - Gezellige of gezelschapspelletjesavond   
   Dorpshuis - Groep-V
Za. 31 dec.  Eindejaarsfeest Dorpshuis Vrededaal
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Het 100ste Kalfortse Klokske verschijnt met kerstmis 2016.  
Artikels zijn welkom tot 1 december 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...




