
Volksfeest in Kalfort
Op Zondagnamiddag 28 Augusti 1910 vindt er 
in Calfort een groot volksfeest plaats met een 
luisterrijk programma. Om half twee opent 
den heer Burgemeester Borms de feestelijkhe-
den. Daarna wordt u vergast op een heerlijk 
schouwspel met muziek, dans en circusvoor-
stellingen van het befaamde circus Libot. Ook 
aan de kleinsten is gedacht. En den inwendige 
mens zal niets tekort komen, want den Duvel 
zal rijkelijk vloeien.

Programma
1 1/2 ure: Opening bal populair
Daarna tot bijna 2 ure: Zingende boeren en boerin-
nen en Iwein Jacobs
Vanaf 2 uren: Cirque Libot en Fajro Compagnie
Om twintig voor 3 uren zingen de onderwijzers 
van onze school Eduard Daems en  
Gunther Aerts een snijdersbank.
Om 3 uren speelt muziekgroep Boaval.
Tegelijktertijd goochelt Magic Mathi.
Vanaf iets na 4 uren trekt volksmuziekgroep Vrij-
spel alle registers open.
Doorlopend: volksspelen, schmink, kermiseten

Op het menu staan witte en zwarte pensen 
met appelmoes, ballekes met krieken, braad-
worsten, boerenboterham met kaas en rijstpap. 
Hiervoor wordt gezorgd door onzen Harmonie 
Concordiavrienden.
Alle kermisvierders worden verwacht in den 
dorpshuistuin. Iedereen die in gepaste uitrus-
ting komt, ontvangt een gratis bonneke.
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Tentoonstelling
In de kerk van Calfort vindt er van Maandag  
22 Augusti tot Zondag 11 September ene ten-
toonstelling plaats met werk van Frans Le- 
naerts, ene amateur-photographe, die afkom-
stig was van den Kleinen Amer. Zijn wonder-
lijke photografische afdrukken tonen het leven 
in Calfort en Klein-Brabant, beelden van de 
ijzeren weg, zijn familie enzovoorts. Aarzel niet 
eens in de kerk binnen te springen, om dit alles 
te aanschouwen.

Ongeluk in Calfort
Onze lezers zullen zich het erge ongeluk her-
inneren, dat op zondag 17 october laatst, om 
4 1/2 ure ‘s namiddags gebeurde te Calfort, 
toen het 9-jarig zoontje Maurice van den bosch-
wachter Walraevens, onbewust een schot deed 
afgaan van het tweeloopgeweer, dat zijn vader 
neergezet had om eene gekwetste ekster ach-
terna te loopen; dit schot trof ongelukkiglijk 
een speelkameraadje van den kleinen Mauri-
ce: Frans Roosemont uit de buurt, insgelijks 9 
jaar oud, kreeg de lading door de bil en twee 
uren later was de knaap uitgebloed, dood. De 
jachtwachter, die steeds zeer voorzichtig was 
met zijne vuurwapens, moest verleden vrijdag 
voor dit noodlottig geval verantwoorden voor 
de boetstraffelijke rechtbank van Mechelen, en 
deze heeft hem na eene schoone pleidooi van 
Mter Pouppez de Kettenis, voor zijne onvoor-
zichtigheid, voorwaardelijk tot 200 fr. boet 
veroordeeld.

Groenselkweek
Voordrachten over groenselkweek, door M. 
Alfred Bouten-Goris, Staats-Tuinbouwkundige 
en leeraar te Thisselt.
Te Calfort in de jongensschool, volgende zon-
dag, om 4 uren.
Onderwerp. - Gewone en vervroegde kweek 
der aspergiën en hare zaaddragers.
De zondag daarop, om 4 uren, 5° les.
Onderwerp - Het kweeken der aardbeziën in 
vollen grond en onder glas. 

Den Biographe in Puers
Puers: Nieuws - Te beginnen van zo. 20/2 zal 
den grooten Biographe komen, waar alle man 
wonder over spreekt, in de zaal der Kon. Har-
monie, in de Hoogstraat te Puers.
Nieuw stelsel van cinematographe, laatste 
nieuwe uitvinding, nog nooit te zien geweest te 
Puers. Geen ten minste flikkering. Alle zonda-
gen vertooning om 7 uren stipt.
‘s Maandags om 7 1/2 uren stipt.
Prijzen: voorbehoudene rang 1 fr. 
1ste rang 0,75 fr.; 2de rang 0,50 fr.; 3de rang 
0,30 fr.
‘s Zondags grote Namiddagvertoning voor de 
kinderen, om 4 uren na ‘t lof. Kinderen: 0,15 fr.

Katholieke Jonge Wacht
Katholieke Jonge Wacht. - Volgende Zondag,  
maandelijksche vergadering te Calfort, bij Pie-
ter Verbeeck in de Schipstraat om 4 ure stipt. 
De muzikanten worden vriendelijk verzocht 
hun instrument mede te brengen, evenals de 
liederen.

Geitenbond van Puers
Zondag, om 4 ure namiddag, algemeene verga-
dering voor de leden van den Geitenbond van 
Puers, in de Zondagsschool (Hooiveld). Zooals 
eenieder weet streeft de Geitenbond naar de 
veredeling van de geit, die voor de gewonen 
man zo’n verschil kan maken. 
DAGORDE: Verslag over ‘t verloopen jaar. 
Storting der premie voor 1910.
Aanneming van nieuwe leden.
HET BESTUUR

Te Deum
Puers: Heden zondag, onmiddellijk na de 
Hoogmis, zal in de parochiekerken onzer de-
kenij een plechtig Te Deum gezongen worden, 
ter gelegenheid der troonsbestijging van Zijne 
Majesteit Koning Albert.



Ongeluk op den Rupel
Dagelijks gaan talrijke werklieden van Wint-
ham en omliggende naar de fabrieken van 
Niel, Hemixem enz., als koollossers en voor 
alle andere bezigheden, en steken daarvoor 
met den overzetboot van Nielsveer den Rupel 
over. Heden Zaterdag morgend, rond kwart 
na 6 ure, bij den tweeden overtocht, ‘t was toen 
al behoorlijk klaar, hadden 12 of 13 man in de 
boot plaats genomen. Zij zagen een stoomboot, 
het vaartuig dat den gewonen dienst doet voor 
de zoutziederijen van M. Scheltens te Steen-
dorp en Klein-Willebroeck, den Rupel komen 
afgevaren, en wilden dezen voor zijn. Zulks 
zou nog gegaan hebben, alhoewel niet zonder 
gevaar, doch op ‘t leste oogenblik aarzelden de 
roeiers en trokken op zij; door zijne verkregene 
vlucht voer de overzetboot toch voorbij den 
steven van den stoomer, doch zwaaide, werd in 
de linkerflank getroffen en verbrijzeld. Er zijn 
zeven doden te betreuren.

Liefdadigheidsconcert
De Katholieke Jonge Wacht van Puers en Cal-
fort heeft op hare vergadering van zondag 
laatsleden besloten groote liefdadigheidscon-
certen te geven ten voordeele van de weduwen 
en weezen van de slachtoffers der ramp van 
Wintham.

Herbergen
“Wat zijn er tegenwoordig toch herbergen!”, 
dat hoorden we reeds zoo dikwijls zeggen, dat 
we wel eens wilden weten hoeveel er zoo al in 
iedere gemeente van ons kanton bestaan, en 
waarlijk ‘t is nog al grof. Voor de totale bevol-
king van 27545 inwoners, zijn er in het kanton 
1189 herbergen, waaronder 65 waar ook ster-
ken drank mag geschonken worden.
Gemiddeld is er dus ééne herberg voor alle 
23 inwoners, mannen, vrouwen en kinderen 
bijeengerekend.
Ziehier de statistiek voor 1910:
Bevolking  Herberg Totaal t Zij 1 herberg per inw.
Bornhem 6845 282 24,2
Breendonck 2436 80 30,4
Hingene  4645 184 26,1
Liezele  1157 59 19,6
Lippeloo  698 24 29,0
Mariekerke 1667 68 24,5
Oppuers  1119 44 25,4
Puers  4677 243 19,2
St-Amands 3434 161 27,7
Weert  867 41 21,0
Totaal  27545 1189
Daar er hoogstens gerekend alle 5 inwoners 
maar één is, die ter herberg gaat, moeten onze 
bazen dus niet raar opkijken, dat ze in hun sta-
miné somwijlen uren alleen zitten!

Talboom en De Schryver, begaven zich rond 
dit uur naar de herberg van kuiper Clooster-
mans, toen eensklaps twee andere manskerels 
van uit het nevens zijnde gangsken sprongen, 
en hun aanvielen. Jules Lemmens kreeg een 
messteek in den rechterschouder, zoo hevig dat 
het lemmet er 11 centimeters diep in doordrong 
en in de wonde afbrak. De bijgeroepen dokter 
heeft het stuk mes er met een nijptang moeten 
uittrekken! Vergaat alles wel dan zal Lemmens 
toch minstens 3 weken onbekwaam zijn tot 
werken.
Middelerwijl kreeg Florent De Saeger met een 
zwaar voorwerp een slag op den rug, zoodat 
zijne kleeren scheurden; hij draaide zich om en 
ontving een tweeden slag op het voorhoofd, 
wat hem een overgroot gezwel veroorzaakte. 
De slagen waren zoo forsig toegebracht, dat 
de stoofhaak die er voor gebezigd werd geheel 
krom gewrongen en de krul of oog afsprongen 
was. De Schryver kon zich bijtijds uit de voeten 
maken.
De twee daders zijn gekend: zekeren Frans De 
Wachter werd denzelfden avond nog in arrest 
genomen; dank de behendigde ondervraging, 
welke de heer Policiekommissaris hen deed 
ondergaan, hebben zij bekentenissen afgelegd.  
‘t Is De Wachter die den steek gaf aan Lem-
mens, met een lang smal mes dat hij thuis uit 
de tafelschuif genomen had; en Jan Talboom, 
die met den stoofhaak werkte, had dien ook 
genomen bij De Wachter.
‘t Schijnt dat er sinds geruimen tijd twist en 
haat broeide tusschen de plegers en de slacht-
offers dezer aanranding, en er hun vroeger nog 
rechterlijke straffen zijn bedeeld geweest voor 
wederzijdsche zware slagen. Ze zijn daardoor 
niet wijzer geworden en nu zal de straf wel zoo 
streng zijn, dat ze hun eene heilzame les zal 
wezen, en de oude wraak en vechterslust tijd 
zal hebben wat te koelen.

Prijs
Wij vinden in den uitslag van den prijskamp 
voor merriën te Mechelen op 4 Juni gehouden. 
Behoudingspremie, 1000 fr., 3° jaarkorting: 
aan M. Louis Lemmens te Puers-Calfort, voor 
Espérance, 15 jaar.

Aanbesteding van  
openbare werken

Op Zaterdag 2 Juli 1910, ten 11 ure in het pro-
vinciaal Gouvernementshotel te Antwerpen, 
werd overgegaan tot de aanbesteding van her-
stellingswerken, o.a.
3. Herstellen, vergrooten en bemeubelen der 
meisjesschool te Calfort, onder Puers.

Nog een prijs
Calfort – Met genoegen lazen we verleden 
week in “Het Nieuwsblad” tusschen de be-
kroonden der Teekenschool van Temsche, 
de namen van twee onzer dorpelingen, twee 
zonen van den hoefsmid Josef Vertongen. Ook 
zou die onderscheiding niet ongemerkt voor-
bijgaan. Toen zondag namiddag, met trein van 
3 ½ ure, Ferdinand Verthongen (die den 1ste 
prijs met medalie behaalde in de klas: Beginse-
len der werktuigkunde), met zijn broeder Henri 
(2de in teekening van smederij) in de statie te 
Puers uit Temsche weerkeerden, werden zij 
aldaar opgewacht door de fanfarenmaatschap-
pij van Calfort, die hen begroette met eene 
krachtige Brabançonne. De heer Burgemeester 
verwelkomde al de bekroonden, wenschte hun 

hartelijk proficiat, tevens de hoop uitdrukkend 
dat zij niet zouden rusten op hunne lauweren, 
maar nog nieuwe bijwinnen.
Stoetsgewijze, onder het spelen van schoone 
pasmarchen ging het toen naar Calfort, waar de 
prijswinners feestelijk tot hunne woning wer-
den geleid; en nog lang heerschte er leven en 
opgewektheid ter hunner eer in het dorp.
Met voldoening wijzen wij op de aanmoedi-
ging, welke de zoo nuttige teekenkunst geniet 
door de gepaste opluistering van het welgeluk-
ken haren leerlingen; immers, de oefening van 
oog en hand, alsmede de ontwikkeling van den 
geest en kunstzin, die er de vruchten van zijn, 
dragen veel bij tot bekwaamheid in den stiel, en 
de bekwamen behoort de toekomst!

Aanranding in de Schipstraat
Puers-Calfort : Op Zondag 27 maart rond half 
acht, had in de Schipstraat eene brutale aanran-
ding plaats. Drij jongens van Calfort, Lemmens, 

Gedecoreerd
Staatsblad van zaterdag laatst geeft de lange 
lijst der nieuw gedecoreerden.  Wij vinden er 
in vermeld: voor daden van moed en zelfop-
offering: Medalie van 3de klas: Van de Voorde 
Karel, kleermaker te Puers-Calfort.

Verontreiniging der Schelde 
in Klein-Brabant

Het Scheldewater begint langs om meer be-
smet te zijn: op sommige dagen ziet men het 
afstootelijk zwadder, het zwarte blauwendig 
vergift aan de oppervlakte drijven, en het baart 
dan ook geen verwondering meer iemand 
onzer visschers te hooren verklaren: “Vijf 
weken reeds is het ons onmogelijk geweest, 
onzen visch, uit Holland, met den botter tot 
hier levend aan te krijgen!”. Droevig is het om 
zien dat hier heel een dorp aldus zijn bestaan 
bedreigd voelt. Visschers, die vroegertijds met 
gansche booten visch aan wal brachten, en nog 
tot voor vijf jaar, schoone broodwinning had-
den, moeten nu hun beroep tegen ’t fabrieksle-
ven verwisselen. Hoe dikwijls valt het dan niet 
voor dat de menschen tot den ouderdom ge-
komen zijn, waarop het onmogelijk is, nog een 
ander vak aan te pakken. De uitkomst: verval 
tot armoede!
Een oproep richten ze tot de welwillende me-
dewerking van alle menschenvrienden om de 
besmetting die ons uit de fabrieken, en voorna-
melijk uit Zenne en Rupel, zoo pijnlijk bejegent, 
te keer te gaan.

Katholieke Jonge Wacht ‘Rust 
en Vreê’ van Puers en Calfort

Heden Zondag, ter oorzake van de kermis van 
Calfort, zal de maandelijksche vergadering 
geen plaats hebben. Al de leden worden drin-
gend verzocht in de processie van Calfort te-
genwoordig te zijn, om met de vlag der Wacht 
’t H. Sacrament te vergezellen. Daar er alsdan 
vele vreemdelingen in Calfort zullen zijn, 
durven wij hopen dat al de leden dezen oproep 
zullen beantwoorden. Klakken verplichtend.



Vermaarde begankenis
De ‘goede week’ is voor de Calfortsche hande-
laars weer daar, want heden Zondag begint de 
vermaarde begankenis en kermis; waar volk 
komt is nering, en vermits jaar voor jaar de toe-
loop tot O.L.V. Vrouw ten Traan nog aangroeit, 
zal hunnen ‘oogst’ goed zijn. We jonnen het 
hun! En mocht het weer van Jezukes beste zijn!

Vrijdag 26 Augusti – zeven ure - 34sten Ma-
ria-avond
Zaterdag 27 Augusti – vijf ure - Openingsmis 
van de begankenis dat door het befaamde Pius-
koor uit Hoogstraten zal worden opgeluisterd
Zondag 28 Augusti - vanaf elf ure trekt de ver-
maarde ommegang door de straten van Calfort. 
Hij zal vertrekken in de Meulenstraat en via 
de Calfortbaan, Calfortdorp, Coolhemstraat en 
achter d’Hovenen naar het Dorpshuis stappen, 
alwaar een apotheose wordt gehouden.

Er worden missen gelezen op zondag om 10 
ure, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
ende vrijdag om zeven ure, woensdag en don-
derdag ook nog om twee ure voor de zieken 
van de gemeente. De slotmis wordt opgedra-
gen op zaterdag 3 September om vijf ure.

Op ‘t nipperke
Melchior Van Praet, gast ter brouwerij Weyns 
alhier, is Vrijdag middag zonder erge gevolgen 
uit een gevaarlijken toestand geraakt. Hij had 
in Calfort bier op flesschen geleverd en keerde 
rond half twaalf met zijn gerij met ledig goed 
huiswaarts; het paard was haastig om thuis te 
zijn en in het over de brug rijden raakte een 
der wielen van de kar een arduinen pilaar der 
brug. Het peerd viel en de kar stuikte. Melse, 
die op den schoot van het gerij zat, werd onder 
een stapel ledige flesschen en bakken begraven, 
nog voor hij kon zeggen “wa es da”, “wa es 
da”. De veldwachter Leopold Caluwé, Louis 
De Smedt, Charles Van Bogaert en een foorkra-
mer snelden ter hulp, spanden het peerd uit en 
redden Melse uit zijn kritieken toestand. Geluk-
kig had het peerd zich stilgehouden alhoewel 
het eene diepe wonde in de bil had van het glas 
der gebroken flesschen. Melse loopt thans het 
hoofd omwonden voor de kwetsuren die hij 
bekomen heeft, doch ’t is ‘nen taaien en ’t zal 
gauw vergeten zijn.

Wedding over patatten
Zondag werd er ter herberg van M. Desiré Van 
Seghbroeck alhier eene wedding aangegaan 
voor 25 fr. tusschen Joannes Cools van Calfort 
en Frederik Van den Bossche van Hingene. 
Cools beweerde van 100 struiken patatten 400 
kilos te wegen. Van den Bossche betwistte 
zulks en van daar de wedding. Maandag gin-
gen zij uitsteken in het bijzijn van vier getui-
gen: D. Van Segbroeck, H. Van Segbroeck, L. 
Scheltens en C. Verhoeven. Maar volk dat er 
bij kwam! Van alle kanten kwamen nieuws-
gierigen toegeloopen.  Wie zou de wedding 
winnen? ’t Zou er op aankomen, want de 
opbrengst was inderdaad zeer groot. Met spijt 
moest Cools bekennen dat de 100 struiken 
maar 391 kilos geleverd hadden.

Een erg ongeluk
Dinsdag voormiddag werd onze rustige be-
volking ontroerd door een erg ongeluk. Rond 
kwart voor tien ure reed M. Isidoor Cools, 
handelaar in bloem en meel te Liezele, met 
zijne speelkar door de Schipstraat, toen zijn 
peerd verschrikte van een hondengespan en 
eensklaps op zij sprong.  Ongelukkiglijk zaten 
daar juist op het gaanpad een drijtal kinde-
ren “school” te spelen, en het peerd dat met 
de voorpooten over een der kinderen sprong, 
schopte met zijn linkerachterpoot op ’t hoofd 
van het 2 ½ jarige dochterken Celestina van 
den kasseier De Wachter-Peeters. De arme klei-
ne was deerlijk gesteld en op den slag dood. De 
droefheid en verslagenheid der ouders alsook 
van den voerman waren onzeglijk. De policie-
kommissaris M. De Vierman, gaf na een eerste 
onderzoek kennis van het gebeurde aan het 
parket van Mechelen, dat ter plaats geweest is.

Schoenowsky
Dinsdag laatst, rond half één ’s middags, was 
M. Libert de Schoenowsky, electricien-bestuur-
der onzer elektrieke verlichting bezig herstel-
lingen te doen aan de draden der geleiding te 
Calfort-Coolhem. Toen hij zich op eene hoogte 
van omtrent 10 meters bevond, juist als hij de 
draden afdeed, brak den paal waarop hij zich 
bevond. M. Libert viel op eene partij bewerkt 
land en kreeg den paal op het lichaam. Met 
eene wonde van ruim 10 centimeters lengte 
aan het hoofd, verwrongen hand en andere 
kneuzingen werd de gevallene opgenomen en 
ontving eene eerste verzorging in eene nabij-
staande woning waarna hij per gerij naar den 
dokter werd overgebracht, die de wonde aan 
het hoofd toenaaide en hem verdere zorgen 
toediende.  De paal die op de Schoenowsky 
gestort is was in den val doorgebroken en 
de wonde van het hoofd is door de splinters 
veroorzaakt. Een tweede paal werd nog mede 
gerukt en er is dus tengevolge dit ongeval eene 
kleine stoornis in de geleiding te Calfort ge-
weest.

Kermis van Calfort
Bij Louis Aerts, Schipstraat te Calfort, aan den 
molen, zal er gedurende de kermisdagen bes-
ten “schep” te bekomen zijn, aan 25 centiemen 
de telloor. Deze “schep” wordt geleverd door 
Eduard Pepermans van Puers.

Calfort-kermis
Ter dezer gelegenheid zal er op de grote zaal 
van Ch. Suys, bijgenaamd zijne vrouw “Dik-
ke Sofie”, eene monsterorgel te zien zijn wel-
ke hare prachtige Duitsche dansen zal laten 
hooren, er zullen ook meer dan 100 verschil-
lende dansen gespeeld worden, er zal ook het 
schoonste stuk van de twee weezen van ons 
land gespeeld worden.

Café-concert
Al de kermisdagen Café-concert bij V. Cools, 
Romance en klucht door een beroemde komiek 
uit Antwerpen. Onzedige gezangen zijn stipt 
verboden; alles zoals vorige jaren.

Ommegang
De vermaarde ommegang van Calfort, die al 
eeuwenlang door de straten van het kleine 
gehucht, trekt, is dit jaar helegans vernieuwd. 
Er gaan heel veel jongelieden en maagdekens 
in mee, die doorwrochte danspassen zullen 
uitvoeren. Ook hebben de draagsters van het 
beeld van O.L.Vrouw nieuwe kleren gekregen. 
Zij werden genaaid door heel wat ijveraarsters 
uit de parochie. Er komen groepen uit Grem-
bergen en Lebbeke en ook uit Willebroeck. 

Calfort verwacht dan ook een ware toeloop tot 
O.L.Vrouw ten Traan. Er wordt voorspeld dat 
nog nooit zoo’n groot reizigersverkeer geweest 
zal zijn in onze statie als dit jaar. Er wordt gere-
kend op 13162 reizigers. Calfort mag terecht fier 
zijn op deze volkstoeloop.

Deze krant werd samengesteld op basis van 
artikels uit het Nieuwsblad van het kanton Puers 
dat sinds 1860 bijna onafbroken werd uitgegeven 
door uitgeverij-drukkerij Baeté. Publi-nieuws is de 
actuele erfgenaam van deze krant, die ons in deze 
editie terugvoert naar gebeurtenissen in Kalfort 
in 1910, met een knipoog naar wat er zich in 2022 
met Kalfort Kermis afspeelt.



Vrijdag 26 Augusti 
18 ure   Bar Pedal: drankgelegenheid, vogelpik (Tent Aspot-Essendries)
19 ure   Drankgelegenheid (Tent Scouts en Chiro Kalfort)
19 ure   34ste Maria-Avond (Kerk)
19 ure   Voetbaltornooi 7x7 (Voetbal Kalfort Daghet)
20 ure   Dorpskwis Volley Kalfort (Dorpshuis)
21 ure   Bierpongtornooi (Chiro Kalfort)

Zaterdag 27 Augusti
12 ure   Tourken Dries (voor kids 8 tot 12 jaar) (Den Aspot vzw)
12 1/2 ure   Kermis Meetschieting voor duo’s (Coolhem Vets)
13 ure   Opening Restaurant & Café ‘Bij de scouts’ (Tent Scouts)
15 ure   Tour den Dries - Koers Nieuwelingen (Den Aspot vzw)
17 ure   Opening Café-Restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
17 ure   Praatcafé (Dorpshuis Vrededaal)
17 ure   Openingsmis Bedevaart met Piuskoor van Hoogstraten (Kerk)
17 ure   Jeuk - Jaja joepie Kidsparty (Podium)
18 1/2 ure   Aspergieworp (Podium)
19 1/2 ure  Optreden ‘Discobar Groten Deust’  (Podium)
20 ure   Vurig Vrededaal: The magic nacht of bubbles & Fire (Ron Jaluai)
20 ure   Optreden Harmonieorkest Concordiavrienden (Dorpshuis)
21 ure 15   Optreden ‘BUMP’ (Dorpshuis)
23 ure   Optreden ‘Checkpoint Charlie’ (Podium)
23 ure   Optreden ‘Lost Souls & Friends’ (Dorpshuis)
Doorlopend: ½ liter kraam (Coolhem Vets)

Zondag 28 Augusti
10 ure   Mis (Kerk)
11 ure   34ste Maria Ommegang 
11 ure   Praatcafé Concordiavrienden (Dorpshuis)
11 ure   Terras Anemoon - Ballekes met Krieken (WZC Anemoon)
11 ure   Opening Café-Restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
12 ure   Opening Restaurant & Café ‘Bij de scouts’ (Tent Scouts)
13 ure   1ste Kermis Vogelpiktornooi (Café ‘T Fixke)
13 ure   Opendeur Brandweer (Brandweerkazerne)
13 1/2 ure   Calfort anno 1910 (meer info in deze krant)
14 ure   Optreden ‘Apollo 21’ (Podium)
14 ure   KalFOODkermis: Foodtruckfestival (Kalfortdorp)
16 ure   Muzikaal optreden (Brasserie Vrededaal)
17 ure   Optreden ‘Koekoek’ (Podium)
18 ure   Optreden ‘Kaballeros’ (Podium)
20 ure   Tropisch bal (Voetbal Kalfort Daghet)
21 ure   Optreden ‘Dynamic Trio’ (Podium)
Doorlopend: ½ liter kraam (Coolhem Vets)

Maandag  29 Augusti
12 ure   Opening Restaurant & Café ‘Bij de scouts’ (Tent Scouts)
14 ure   Middenstandsmarkt en Braderij 
14 ure   Praatcafé Hippique (Dorpshuis)
16 ure   Radio Kalfort 
16 ure   Muzikaal optreden (Brasserie Vrededaal)
17 ure   Opening Café-Restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
19 ure   Mis (Kerk)
20 ure   Tropisch bal (Voetbal Kalfort Daghet)
20 ure   Kalfort Zingt (Podium)
22 1/2 ure   Optreden ‘Marina Wally & Tonny De Paepe’ (Podium)
Doorlopend: ½ liter kraam (Coolhem Vets)

Dinsdag 30 Augusti
11 ure   Volleybalkampioenschap van Kalfort (Chiroterreinen)
11 ure   Sport- en praatcafé (Voetbal Kalfort Daghet)

11 ure   Opening Terras ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
17 ure   Opening Restaurant & Café ‘Bij de scouts’ (Tent Scouts)
17 ure   Opening Café-Restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
18 1/2 ure   45ste Loopronde van Kalfort (Voetbal Kalfort Daghet)
19 ure   Mis (Kerk)
19 ure   Kalfort Local (met paëlla) (Dorpshuis)
20 ure   Kalfort Local: Optreden ‘VanMachine’ (Dorpshuis)
21 ure   Beurscafé (Chiro Kalfort)
21 ure   Optreden Surprise Band ‘Last Chance’ (Café Coolhem)
22 ure   Kalfort Local: Optreden ‘Kaballeros’ (Dorpshuis)

Woensdag 31 Augusti
12 ure   Wielerwedstrijd G-Sporters (Café Coolhem)
14 ure   Gemeentelijke ziekendag (Dorpshuis Vrededaal) (met mis)
14 ure   Wielerwedstrijd Heren (Café Coolhem)
14 ure   Straattekenwedstrijd voor kinderen (Coolhemveldstraat)
16 ure   Wielerwedstrijd Dames (Café Coolhem)
18 1/2 ure   45ste Loopronde van Kalfort (Fabiolapark)
19 ure   Eucharistieviering (Kerk)
20 ure   Terugblik op de voorbije ommegang (Dorpshuis Vrededaal)    

Donderdag 1 September
14 ure   Gemeentelijke Ziekendag (Dorpshuis Vrededaal) (met mis)
17 ure   Opening Restaurant & Café ‘Bij de scouts’ (Tent Scouts)
17 ure   Opening Café-Restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
18 ure   Diner Dansant met Marc Stans (Dorpshuis)
19 ure   Mis (Kerk)

Vrijdag 2 September
17 ure   Opening Restaurant & Café ‘Bij de scouts’ (Tent Scouts)
17 ure   Opening Café-Restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
18 ure   45ste Loopronde van Kalfort (Coolhemstraat)
19 ure   Mis (Kerk)
19 ure   Kalifiesta Pré Soirée
20 ure   Open repetitie Concordiavrienden met praatcafé (Dorpshuis)

Zaterdag 3 September  
9 ure     Ontbijt met een ster met Willy Sommers (Dorpshuis)
11 ure   Stoofvlees met frieten (‘t Fixke)
11 ure   Stoofvlees met frieten (WTC Willaert-Van Boom - Café Coolhem)
12 ure   Opening Restaurant & Café ‘Bij de scouts’ (Tent Scouts)
12 1/2 ure   Dessertenbuffet aangeboden door firma Masure 
(Dorpshuis-Masure)
13 ure   Voetbaltornooi Pfizer 7x7 (voetbal Kalfort Daghet)
14 1/2 ure   Kalifiesta
15 1/2 ure   45ste Loopronde van Kalfort (Kalfortdorp)
17 ure   Opening Café-Restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
17 ure   Kermisloop – Memorial Gust De Schepper (Kalfortdorp)
17 ure   Mis (Kerk)
19 ure   Prijsuitreiking Loopronde van Kalfort (Dorpshuis)

Zondag 4 September
11 ure   Opening Café-Restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ (Chiro Kalfort)
12 ure   Opening Restaurant & Café ‘Bij de scouts’ (Tent Scouts)
13 ure   Speelnamiddag met kinderanimatie (Dorpshuis)
13 ure   6de Kubb Tornooi (Chiro Kalfort)    
14 ure   Boterhammen in tuin Vrededaal
14 ure   Optreden LIF (Dorpshuis)
15 ure   1ste Gekke Fietsen Wedstrijd (Kalfortdorp)
16 ure   Marcske van de Kampioenen bezoekt Kalfort
17 ure   Kermisafsluiter met Marcske in tuin Vrededaal

Feestprogramma

v.u. Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs-Sint-Amands


