
Dinsdag 28 Augustus                   Dag van de Sport 

 11u00                                         Chiro terreinen 

53ste volleybalkampioenschap van Kalfort 
Er staat vandaag geen maat meer op de sportiviteit van de 

Kalfortenaren! Ondanks de mogelijke kater van de dagen 

daarvoor stromen ze toe om een balletje te slaan en 

tussendoor een fris pintje te drinken. Een unieke combinatie 

voor een heerlijke ambiance. De perfecte organisatie van 

Volley Kalfort doet de rest. Voor deze editie blijft het aantal 

ploegen beperkt tot 32! Inschrijvingsgeld bedraagt 20€. Het is 

dus zeer belangrijk tijdig in te schrijven bij: 

Henny Van Der Linden – tel: 0486 96 28 10 
Organisatie: Volley Kalfort 

 11u00                     Voetbalchalet Kalfort Daghet  

Sport- en praatcafé    
Lekkere en frisse dranken op het terras of in de 

kantine bij een gezellig muziekje. 

Informatie: www.kalfortdaghet.be 
Organisatie: Voetbalclub Kalfort Daghet 

 14u30                                               Chiroheem 

Kinderanimatie 
 17u00                                 Dorpshuis Vrededaal 

Praatcafé 
Organisatie : Groep-V 

 18u30                                                      Aspot 

42ste Loopronde van Kalfort 
Ereprijs Roland Boudewijns 

Organisatie: Loopronde van Kalfort 

 19u00                                                        Kerk 

Bedevaart: Parochies Bornem - St Amands - 

Willebroek 
 19u30                                                  Hippique 

Kaartprijskamp whisten 
Organisatie: Hippique 

 20u00                                 Dorpshuis Vrededaal 

Kalfort Local 
Muzikale avond met plaatselijke groepen,o.m. 

Blues Kal,The Orange Juice en Dynamic Trio 

 20u00                                          Café Coolhem 

Travestietenshow met aansluitend DJ 

 
 22u00                                               Chiroheem 

Beursavond -Beurscafé  
De prijzen van uw favoriete gerstenat of frisse 

drank zullen mogelijks wat fluctueren en worden 

volledig geleid door het economisch systeem van 

vraag en aanbod. Om de 10 minuten worden de 

prijzen herberekend. Wordt er veel van uw 

geliefde drank gedronken, zal de prijs natuurlijk 

ook stijgen. Maar geen nood, andere drankjes 

worden logischerwijs goedkoper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalfort Local : 

Blues Kal :Een selectie van lokale muzikanten 

die houden van Blues en die Kalfort in het hart 

dragen. Een originele bezetting zal het wel 

worden, sommige bandleden weten bij het ter 

perse gaan van dit boekje zelf nog niet dat ze 

zullen mee-jammen. Kom vroeg, laat je 

verrassen en geniet. 

The Orange Juice: Met The Orange Juice 

hebben we een internationale band op ons 

podium. Gerijpt in de kelders van ons 

dorpshuis! Kan het nog meer Local zijn? Twee 

Nederlandse dames oefenen al sinds het prille 

voorjaar met vier Belgen in de kelders van 

Vrededaal. Dit optreden is dan ook een 

absolute primeur. De eerste keer dat ze 

bovengronds komen. Wie goed achter de 

drums kijkt ontdekt local drumhero Jelle Buyst.  

Dynamic Trio: Dit ervaren gezelschap - uit 

de nabije omgeving van Kalfort - bestaat uit 

een aantal eeuwige muzikanten, gaande van 

strikte amateurs tot straffe professionals. Ze 

begonnen eigenlijk als 'Dynamic Duo' met 

gitaar en viool, maar de naam diende 

aangepast te worden na het engageren van 

een zanger. Bij het inlijven van een drummer 

werd: “Kwartet” nog overwogen, maar toen er 

ook nog een bassist en pianist solliciteerden 

bleek de kennis van het Latijn ontoereikend en 

bleef het voorgoed bij Dynamic Trio. 

Momenteel zijn er zes à zeven hoofden te 

tellen op het podium. Heel dat zootje bij elkaar 

komt op de proppen met uiteenlopend hitwerk 

van soul en disco tot pop, glam- en hardrock. 

ACDC, Jerry Lee Lewis en The Scene scheuren 

doorheen de set, achternagezeten door Elvis, 

Bruno Mars en Donna Summer. Een sfeervolle 

afsluiter vol zin, lust, ambiance en heerlijke 

muziek. Kan het nog beter voor een 

kermisavond, volledig gepeperd door lokaal 

talent? 

 

 

 

http://www.kalfortdaghet.be/

