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derlijk wel in om deze gebeurtenissen een plaats te geven in 
ons dagelijks leven.  

Het gaat over een vrouw die het goede nieuws ontvangt 
dat ze in verwachting is en ze vertelt het aan iedereen die 
het weten wil.  Samen vreugde beleven!  Ontdek het maar in 
deze ommegang!

Dan de geboorte van nieuw leven!  Wees blij samen met zo-
veel gelukkige ouders en familieleden!

En dan de opdracht van Jezus…. De opdracht, de taak die 
ieder van ons heeft…. Ontdek het maar in deze ommegang.

Zo zie je maar dat ons menselijk leven zo goddelijk is.

André Schampaert, Kalfortse plaatselijke antenne parochie 
Puurs

Woord vooraf 

André
Beste toeschouwer,

Hartelijk welkom in Kalfort voor de 34ste Maria-ommegang.  
Ben je Kalfortenaar?  Wees welkom!  Kom je uit de buurt?  
Dan weet je dat het hier goed is.  Kom je van verder weg?  
Geniet dan mee van de vreugde die hier wordt gevierd.

Deze Maria-ommegang staat in het teken van de vijf blije 
mysteries uit het leven van Onze-Lieve-Vrouw:
1 De boodschap van de engel Gabriël aan Maria.
2 Maria gaat op bezoek aan haar nicht Elisabeth.
3 De geboorte van Jezus.
4 Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
5 Jezus, die verloren was, wordt in de tempel teruggevon-
den.

Waarom ze dat “mysteries” noemen, weet ik niet. De kerk ge-
bruikt graag moeilijke woorden en maakt eenvoudige din-
gen ingewikkeld.  Maar het ommegangcomité slaagt er won-
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gemeenschap leeft. Kalfort eert vervolgens de overledenen 
van het voorbije jaar door ze in herinnering te brengen. Ten 
slotte komt feestend Kalfort aan bod. 

In een tweede deel staat ‘Zorg’ centraal. Er is een historische 
terugblik op de zorgverlening in Kalfort met focus op het 
oude gasthuis, gekoppeld aan een actuele blik. 

Het laatste deel brengt een hedendaagse kijk op Maria. Met 
muziek, dans, zang en bloemrijke versierde wagens wor-
den vijf taferelen uitgebeeld. De thema’s ‘hoop’, ‘ontmoeten’, 
‘nieuw leven’, ‘inzet voor de mensen’ en ‘zorg voor onze pla-
neet’ worden gekoppeld aan het levensverhaal van Maria.

De ommegang wordt gerealiseerd met zes choreografische 
groepen, twee zangkoren, drie muziekgroepen en honder-
den figuranten. Zij staan garant voor een boeiend, werve-
lend en enthousiast kijkstuk. In de dorpshuistuin brengen de 
dansgroepen na de ommegang een korte apotheose.

Aan deze editie is zeer hard gewerkt door vele mensen. Het 
is best spannend hoe de nieuwe ommegang zal worden ont-
haald. Wij hopen dat u hem kan appreciëren en mee deelt in 
het enthousiasme van de vele medewerkers. Dank voor uw 
komst, sympathie en blijvende interesse.

Luc, namens het ommegangcomité

Woord vooraf van het  

ommegangcomité

Vorig jaar vond voor de 33ste keer de historische ommegang 
plaats. Voor de volgende is het wachten tot 2024.Dan willen 
we uitpakken met een vernieuwd scenario en andere histo-
rische taferelen, dit alles gecombineerd met de traditionele 
rondgang met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan.

Voor de tussenliggende editie zijn we op zoek gegaan naar 
een andere formule. Deze zal niet minder opvallen. We heb-
ben geprobeerd heel veel mensen te betrekken en leggen 
de klemtoon op dans en beweging. Soms ingetogen, soms 
uitbundig. Maar altijd een feest van samenzijn.

In de ommegang zie je het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten 
Traan, gedragen door twaalf meisjes in nieuwe kledij. Daarna 
is er aandacht voor de eucharistie. Naast deze traditionele 
elementen bestaat de ommegang uit drie delen. 

Het eerste zet de schijnwerpers op Kalfort als dorp. Met een 
delegatie van alle verenigingen tonen we dat de Kalfortse 
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MEER INFORMATIE

vzw Ommegangcomité Kalfort 

	Luc Schokkaert
 Kalfortdorp 16
 2870 Puurs-Sint-Amands

	03 889 97 15
	ommegang@kalfort.be
	http://www.kalfort.be/ommegang

Praktische 

informatie

WEGWIJZER

De ommegang vertrekt om 11u in de Molenstraat. U kan 
hem bekijken in de Guido Gezellelaan, Kalfortdorp en 
Kloosterbunder. Aan de kerk staan tribunes opgesteld. 

De groepen komen toe in de dorpshuistuin. Alle deelnemers 
verzamelen daar voor een korte apotheose met alle deel-
nemers.

De zegen met het Heilig Sacrament vindt plaats in de kerk, 
onmiddellijk bij aankomst van deze groep.

Na de ommegang vindt vanaf 13u30 het volksfeest Calfort 
anno 1910 plaats.
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profileren. Incar verzorgde reeds meerdere optredens in bin-
nen- en buitenland. 

Een vijftigtal jonge dansers brengen choreografieën van 
velerlei aard. De groep en haar medewerkers werden reeds 
meerdere malen bekroond. Incar was onder andere Cultu-
reel Ambassadeur van Vlaanderen in 1996 en kwam in 1997, 
1999, 2003 en 2008 terecht in de eerste categorie van cho-
reografische groepen in de provincie Oost-Vlaanderen.

2 # OPENING

Wagen met vlaggen en bloemen - Sterrenmeisjes
Kalfortse meisjes brengen op American wake (The nova sco-
tia set) van Bill Whelan een dans voor Onze-Lieve-Vrouw ten 
Traan en voor alle aanwezigen. De versierde wagen vestigt 
de aandacht op Onze-Lieve-Vrouw. 
 
Vendeliers Vlaamse Volkskunstbeweging - Jovolka
Al ruim 20 jaar brengen de vendeliers van Jovolka spekta-
kel via de kunst van het vendelen. Door de juiste techniek 
kunnen zij grote vendelvlaggen zonder veel moeite enkele 
meters hoog de lucht in werpen. Door het vele oefenen en 
jaren ervaring brengen de vendeliers hun nummers met de 
nodige sierlijke elegantie en synchronisatie. Geregeld bren-
gen de vendeliers optredens in binnen- en buitenland.

1 # Opening

Al sinds de 17de eeuw wordt in Kalfort een proces-
sie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw georganiseerd.  
De traditie is doorheen de eeuwen heen door de Kalforte-
naren steeds in ere gehouden. Het was een rondgang met 
het beeld, een sacramentsprocessie of een historische om-
megang. De rode draad doorheen het gebeuren is steeds 
dezelfde gebleven: Kalfort toont zich als een hechte leven-
de gemeenschap. De ommegang 2022 zet opnieuw een 
stap. Het is geen historische ommegang, maar wel een die 
ons dorp en al wat er leeft wil tonen én wil doen nadenken. 
Het is ook een editie die nog meer dan vroeger een wer-
velend kijkstuk wil zijn, dat ons vrolijk en feestelijk stemt. 

1 # CHOREOGRAFIE

Incar danst op Uganda van Metthew L. Fisher
Incar Dansspektakel is een semiprofessionele dansgroep uit 
het Oost-Vlaamse Lebbeke. Deze jeugdige groep bestaat 
intussen al bijna 65 jaar en heeft zich door de jaren heen 
als vaste waarde in het Vlaamse cultuurlandschap weten te 
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2 # Onze-Lieve-

Vrouw ten Traan

3 # MARIAVLAGGEN

Mariavlaggen maken de weg vrij voor Onze-Lieve-Vrouw 
ten Traan.

4 # TROON VAN ONZE-LIEVE-VROUW

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan van Kalfort werd 
vervaardigd in de 16de eeuw en vanaf ongeveer 1600 in 
Kalfort vereerd. Kort daarop werd het gekleed in een Spaan-
se mantel.

Al eeuwenlang wordt het beeld jaarlijks door acht meisjes 
door de straten gedragen, een traditie waarnaar nog steeds 
met veel eerbied en bewondering wordt gekeken. Dit jaar 
staan de draagsters in het nieuw en werd de verlichting van 
de troon gerestaureerd.

 
5 # HARMONIE CONCORDIAVRIENDEN

Het beeld wordt begeleid door de Koninklijke Harmonie 
Concordiavrienden, erfgenaam van de fanfare De Verenig-
de Vrienden die in 1872 door enkele devote Kalfortena-
ren werd opgericht om de jaarlijkse processie ter ere van 
Onze-Lieve-Vrouw ten Traan op te luisteren. Sinds 1872 
bekleedt de harmonie een ereplaats. De harmonie is daar-
enboven één van de dragende krachten van het Kalfortse 
verenigingsleven.
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3 # Eucharistie

6 # PAROCHIE PUURS

De parochie Puurs, bestaande uit de vroegere parochies 
Breendonk, Kalfort, Liezele, Puurs en Ruisbroek is heel 
bewust aanwezig in de Maria-ommegang. Met de kunst-
werken “Verloren zoon” en “Avondmaal van volkeren” van 
Johannes Wickert wordt de boodschap gebracht dat een 
mens met God een rijker leven lijdt en dat de eucharistie 
een maaltijd is, die wordt gevierd in verbondenheid met 
alle mensen dichtbij en veraf.

7 # GELEGENHEIDSKOOR ARIANTE

Vanaf 1990 neemt het toenmalige gemengd koor Ariante 
deel aan de ommegang. Nadat het koor zijn activiteiten 
stopzette, bleven de oud-leden tot op de dag van vandaag 
trouw. In deze editie omringen zij samen met hun collega’s 
uit Oudenaarde de groep met het sacrament. Zij brengen  
Es Blühn drei Rosen, een eenvoudig Marialied.

8 # HEMEL MET H. SACRAMENT

De gelovige gemeenschap brengt hulde aan de aanwezig-
heid van Jezus in de vorm van de eucharistie. Mogen wij 
u vragen eerbied te tonen uit respect voor de gelovigen? 
Priesters en leden van de parochiegemeenschap omringen 
het Heilig Sacrament met lantaarns en flambeeuwen.  
Wanneer deze groep terugkeert aan de kerk, wordt aan de 
gelovigen de zegen met dit Heilig Sacrament gegeven.  
U wordt hierop hartelijk uitgenodigd.

9 # MANNENKOOR TEBASCO OUDENAARDE

Mannenkoren met hun warme klankkleur moeten gekoes-
terd worden. Zo ook TEBASCO uit Oudenaarde, dat al enkele 
jaren aan onze ommegang deelneemt. Het koor ging 55 
jaar door het leven als Oudenaardse Zangvereniging.  Een 
naamsverandering kwam er in juni 2016 : TEBASCO, een pit-
tige naam voor een enthousiaste COmpagnie van TEnoren 
en BASsen. Onder leiding van hun gedreven dirigent Maxim 
Colpaert brengen zij voor ons In Flanders Fields van John 
McRae op muziek van Stephen Chatman.
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verenigingen hebben nu nog steeds een vlag, die bij fees-
telijke gelegenheden wordt bovengehaald, die kan worden 
gehesen of die waarachter men zich in groep kan verenigen.

Onze verenigingen
Alle Kalfortse verenigingen werden uitgenodigd om ver-
enigd op te stappen in deze ommegang. De groep is onder 
meer samengesteld uit vertegenwoordigers van de Chiro-
meisjes en Chirojongens, Hangar 66 (de groep rond het 
bouwproject van de chiro), Scouts Zevensprong, de Band for 
the Future van de Concordiavrienden, de vrouwenorganisa-
tie FERM, Samana, Kalité, het Oudercomité van de Kalfort-
se scholen, ruiterclub Hippique, het Grafelijk Genootschap 
van de Klein-Brabantse (of Kalfortse?) asperges, Groep-V 
van Dorpshuis Vrededaal, de loop- en wandelclub Kalloo, de 
Loopronde van Kalfort, tennisclub Stepp en Volley Kalfort.

Onze scholen
Kleuterschool De Regenboog en lagere school Twinkelveld 
zijn twee kleine gezellige scholen, die samenwerken om 
onze Kalfortse kinderen een eerste opleiding te geven. Zij 
zijn stevig verankerd in de Kalfortse leefgemeenschap.

4 # Kalfort

10 # KALFORT LEEFT

Kalfort leeft…. Het telt vele verenigingen, die mensen samen-
brengen met dezelfde interesses. Zij brengen verbinding. Zij 
zorgen voor stevige netwerken. Dit sterke middenveld houdt 
onze gemeenschap samen. De verenigingen willen zich in 
deze ommegang uitdrukkelijk tonen, gewoon zoals ze zijn. 
Hun aanwezigheid toont aan wat ze voor Kalfort betekenen 
en wat Kalfort voor hen betekent.

Een gemeenschap blijft maar leven dankzij haar kinderen. 
Onze scholen maken sterretjes en bewuste mensen voor 
de toekomst, terwijl een regenboog aan het firmament ver-
schijnt. 

Verenigingsvlaggen
Lange tijd voelde men aan dat een vereniging zonder vlag 
geen volwaardige vereniging was. De vlag werd gezien als 
het visitekaartje, een herkenningsteken, een banier waarach-
ter men zich kon verenigen. Het bezit van een vlag verhoog-
de vroeger ook het prestige van de vereniging.  Vele van onze 



9

Edward Slachmuylders (1949-2021) # Emilie Schelfhout (1931-
2021) # Jules Maes (1930-2021) # Augusta De Boeck (1939-2021) #   
Jozef De Wachter (1935-2021) # Geert Peeters (1956-2021) # 
Jan Geldhof (1960-2021) #  Alida Bauwens (1942-2021) # 
Hendrik Vermeeren (1938-2021) # Louisa Speeckaert (1933-2021) # 
Maria Seghers (1930-2021) # Jozef Vervliet (1934-2021)  #  
Nicole Caluwé (1950-2021) # Maria Maes (1931-2021) # 
José De Bondt (1931-2022) #  Maria Lauwers (1931-2022) # 
Hendrik De Clercq (1930-2022) # Godelieve Moeyersons (1949-
2022) # Leona Van der Auweraer (1938-2022) # Louis Bessems 
(1927-2022) # Maria Schokkaert (1929-2022) # Gaston Masure 
(1934-2022) # Denise Borms (1931-2022) # Jos De Smedt (1939-
2022) # Karel Spiessens (1946-2022)  # Georges ‘Jokke’ De Laet 
(1949-2022) # Nieke Huyssens (1925-2022) # Maria Livina Peeters 
(1935-2022) # Rozette Dehertogh (1944-2022) # Hilda Verlinden 
(1938-2022) #  Evrard Pauwels (1936-2022) 

11 # KALFORT EERT

Kalfort eert… Sinds de vorige ommegang werd Kalfort ar-
mer door het overlijden van enkele inwoners, maar rijker aan 
herinneringen. We herinneren en eren de overleden Kalfor-
tenaren sinds de vorige ommegang. Familieleden getuigen.

Elk op hun manier hebben zij het leven in Kalfort vorm gege-
ven, in de voorhoede of op de achtergrond. 



10

12 # KALFORT FEEST

Kalfort feest… De ommegang is het orgelpunt van een hele 
feestweek, die Kalfortenaren de zorgen van elke dag doet 
vergeten. De feestweek is ook een perfect kader voor ont-
moeting tussen Kalfortenaren onderling, tussen Kalfortena-
ren van vroeger en nu, tussen Kalfortenaren en bezoekers 
van heinde en ver. We nodigen uit tot één groot feest. Eén 
van onze plaatselijke dansgroepen brengt een feestelijke 
dans op Hideaway van Kiesza in een bewerking van de Brevis 
Brass Band.

13 # STRAATVEGERS

Calfort anno 1910

VOLKSFEEST OP ZONDAG 28 AUGUSTUS

Kalfort feestte ook in 1910 uitbundig. Blijf na de ommegang 
in de dorpstuin hangen en geniet van de sfeer van weleer. 
Luister naar en zing mee met de muziekgroepen. Sla aan het 
dansen! Geniet van het optreden van onze plaatselijke ar-
tiesten van Circus Libot en de jongleurs van Fajro. Kinderen 
kunnen zich uitleven met volksspelen. Drink ondertussen 
een frisse kermispint en stil je honger aan de eetstandjes.

13u30: Zingende boeren en boerinnen en Iwein Jacobs
14u: Cirque Libot en Fajro Compagnie
14u40: Snijdersbank met Eddy en Gunter
15u: Nils Meeus en Iwein Jacobs
15u-17u: Magic Mathi
16u15: Volksmuziekgroep Vrijspel
Doorlopend: kermiseten, volksspelen, grime 

Calfort anno 1910 is een organisatie van het Ommegangco-
mité Kalfort, Dorpshuis Vrededaal en de Harmonie Concor-
diavrienden.
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15 # OMROEPER

16 # EVEN IN DE GESCHIEDENIS: 
GASTHUIS VAN KALFORT

1283: ONTSTAAN VAN EEN GASTHUIS

De oudst bekende vermelding van het gasthuis aan de Mo-
lenbeek dateert van 1283. In het testament van Wouter van 
Ruisbroek en zijn echtgenote Elisabeth werd aan het gast-
huis landbouwgrond geschonken. Aan zulke schenkingen 
was de voorwaarde verbonden arme reizigers “pauperes 
peregrinos” te herbergen. De uitbouw van het gasthuis nam 
dankzij deze schenkingen rond 1300 een grote vlucht. 

In het klooster waren toen twee afdelingen: een voor broe-
ders en een voor zusters. Aan het hoofd van het gasthuis 
stond een magister, de gasthuismeester, die verantwoor-
delijk was voor het beheer. Hij stond o.m. ook in voor de 
hoeve, die zorgde voor het onderhoud van de kloosterge-
meenschap. Naast de magister was er een kapelaan, die in de 
kapel vijf missen per week diende te lezen.

5 # Zorg

In maart 2020 startte de wereldwijde Coronacrisis. Deze 
crisis hield ook Kalfort, zijn verenigingen en zijn inwoners, 
in de ban. Maar net als elders waren mensen in het getouw 
om mensen te verzorgen. Nog nooit heeft “zorg” zo hoog 
op de agenda gestaan. Kalfort wil een zorgzame gemeen-
schap zijn, vroeger en nu. 

Mensen zijn er om voor elkaar zorg te dragen. Dat is nu zo, 
maar ook vroeger waren er mensen die zorg voor anderen 
hoog in hun vaandel droegen. In Kalfort bestond van 1283 
tot 1578 een gasthuis dat mensen bijstond... Het klooster 
droeg vanaf de 16de eeuw de naam Vrededaal. 

14 # HALSE BAZUINBLAZERS

De Halse Bazuinblazers, die werden opgericht om de Ma-
riaprocessie in Halle op te luisteren, zijn al jaren een vaste 
waard in onze ommegang. Vandaag blazen ze het histori-
sche gedeelte op gang.
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1575: PEST

Kalfort en omstreken werden vanaf 1575 zwaar getroffen 
door de pest. Honderden dorpelingen stierven aan de be-
smettelijke ziekte. Het land werd niet meer bewerkt. Armoe-
de stak de kop op. Ook twee opeenvolgende pastoors van 
Puurs overleden aan de ziekte. In 1599 noemde de landde-
ken Kalfort een verlaten plaats, een “locus desolatissimus”.

17 # ZORGVERLENERS

De voorbije jaren waren voor iedereen uitdagend. Voor de 
een was het een periode van nood aan extra hulp, voor de 
ander een tijd om die te geven. We zetten graag beide groe-
pen in de kijker. 

We kunnen niet zonder elkaar, dat is meer dan ooit gebleken. 
Vandaag lopen de reikende en ontvangende handen, hand 
in hand, door de straten van Kalfort. 

Dank aan alle hulp- en zorgverleners, thuisverpleging, woon- 
en zorgcentra, vrijwiligersorganisaties, mantelzorgers, kin-
deropvang, eerste-lijnszorgers, politie, brandweer, huisart-
sen, verpleegkundigen, apothekers, hospitalen... ... ... ... ...

PELGRIMS BEZOEKEN KALFORT

Kalfort werd als bedevaartsplaats bezocht door vele pel-
grims, die hoopten te worden geholpen door de relikwie 
van de Tranen van Christus te aanbidden. Het hospitaal 
ontfermde zich over de arme pelgrims. Maar er waren ook 
meer welgestelde bedevaarders, die vooral uit het Brusselse 
afkomstig waren.

1552: NIEUWE ZUSTERS KOMEN VANUIT HEINDONK 
HET KLOOSTER BEDIENEN

In de 15de eeuw waren er nog enkel vrouwelijke religieuzen 
in Kalfort. De kloostergemeenschap stierf geleidelijk aan 
uit. Omwille van het kleine aantal en de verslapping van de 
kloostertucht besloot de bisschop van Cambrai de religieu-
zen te vervangen. Er werd beslist het Augustinessenklooster 
Vrededaal van Heindonk, dat door zware overstromingen 
was getroffen, over te dragen naar Kalfort. 

De nieuwe religieuzen kwamen oorspronkelijk van een ei-
landje dicht bij Zierikzee in Zeeland. In 1482 waren ze naar 
Ekeren verhuisd, van waar ze in 1486 naar Heindonk waren 
getrokken. Na het akkoord van de overgebleven nonnen in 
Kalfort werd de overeenkomst bekrachtigd in 1552. Twintig 
zusters met hun priorin Anna Hermans, hun biechtvader en 
zijn helper kwamen over naar Kalfort.
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Het verhaal nodigt ons uit hoopvol in de toekomst te staan. 
Zolang er kinderen worden geboren, kan alles van de grond 
af worden herbegonnen. Het is een universele boodschap 
die uitnodigt om ons heruit te vinden, om telkens opnieuw 
te kunnen beginnen, om de moed nooit te laten zakken.

19 # HET BEZOEK - ONTMOETEN

Mensen van diverse pluimage, kinderen, mannen en vrou-
wen, jong en oud verspreiden de boodschap van verrijkende 
ontmoeting tussen mensen en nodigen u daartoe uit.

De mens is een sociaal wezen. Mensen ontmoeten en le-
ren kennen… niets is meer menselijk.

Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Maria gaat op 
bezoek bij haar nicht Elisabeth om te vertellen over haar zwan-
gerschap en roeping. Ze neemt haar mee in het verhaal. In deze 
ontmoeting wordt duidelijk dat ook kleine mensen meetellen. 
Ieder speelt zijn eigen rol.

Het verhaal nodigt ons uit te ontmoeten zonder vooroorde-
len, klein en groot, arm en rijk, man, vrouw en x. De zieke, 
de vluchteling… Elke ontmoeting draagt de belofte van een 
verrijking in zich.

6 # Maria

In de volgende groepen staan vijf blije gebeurtenissen uit 
het leven van Maria centraal. Ze zijn een boodschap voor 
alle gelovigen. Maar ze bieden ook aanknopingspunten 
aan iedereen, die bewust in het leven staat. We nodigen 
deelnemers en bezoekers uit even stil te staan.

18 # DE BOODSCHAP - HOOP

Voorafgegaan door de groene vlag van de hoop, brengt het 
strijkersensemble met celliste Liesbet Engelen, violiste Chris-
ty Collet o.l.v. David Van Ransbeeck, Belgisch violist en com-
ponist met Poolse roots, hoopvolle klassieke muziek.

Hoop dat alles goed komt... altijd.

De boodschap van de engel Gabriel aan Maria. Maria krijgt 
de boodschap dat zij een kind op de wereld zal zetten. Dit kind 
draagt de belofte in zich van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. In het Magnificat dankt en eer zij om wat haar mag over-
komen, over de rol die ze mag spelen.
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22 # DE OPDRACHT – 
INZET VOOR DE MENSEN

Een dikke duim voor iedereen die zijn talenten gebruikt ten 
voordele van anderen.

Je inzet voor anderen is ook een verrijking voor jezelf. 
Zorg goed voor elkaar…

Maria en Jozef gaan met hun kind naar de tempel om hem aan 
God op te dragen, zoals wettelijk is voorgeschreven. Ook offeren 
ze twee duiven. Ze komen in contact met Simeon, die Jezus een 
grootse toekomst voorspelt en hem ziet als inspirerend voor-
beeld voor vele mensen.

Het verhaal nodigt ons uit onze opdracht in ons leven op te 
nemen en met de talenten die we hebben ons in te zetten 
voor de mensen rondom ons.

20 # CHOREOGRAFIE

Onze plaatselijke rode dansgroep danst op Romantic Flight 
van John Powell. 

21 # DE GEBOORTE – NIEUW LEVEN

Elk jaar stelt Kalfort zijn eigen “Heilige Familie” samen. Deze 
traditie gaat zelfs verder dan de ommegang. Vanaf 1988 
wordt er onafgebroken een kindje meegedragen. Al 33 kind-
jes werden ondertussen groot. Velen onder hen nemen nog 
steeds deel aan onze ommegang. Dit jaar zijn Jef Geukens 
en Jolien Vergult met hun dochtertje Nelle van de partij.  
Zij worden vergezeld door andere ouders en hun kinderen.

Zoek het in de eenvoud…. Wie het kleine niet eert…

De geboorte van Jezus in Betlehem. Maria wordt moeder in ar-
moedige omstandigheden. Op reis naar een volkstelling vinden 
ze geen gepast onderkomen meer, waardoor het kind wordt ge-
boren in een stal. De eerste bezoekers zijn eenvoudige herders.

Het tafereel nodigt ons uit aandacht te hebben voor het 
kleine, het zwakke en het eenvoudige. Van hieruit kunnen 
grootse dingen groeien.
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VERTO
Verto hoopt dat onze wereld zal blijven draaien als we onze 
groene planeet koesteren.
Verto Puurse Turnkringen is een zeer dynamische gymnas-
tiekclub met 600 leden en 60 enthousiaste trainers. Bij Verto 
vind je dan ook kleutergroepen, recreagym en conditietur-
nen, naast specialiteiten als acrogym, rope skipping, tum-
bling, trampoline en toestelturnen. Verto is zoals al vele jaren 
ook nu vertegenwoordigd in de Maria-ommegang. 

LE PAPILLON BLUE - S-FACTORY
The only way to catch a miracle is to believe in it.
Reuze vlinders-steltenlopers met een spanwijdte van bijna 
vijf meter, roepen op tot eerbied voor alle leven.

24 # STRAATVEGERS

25 # SOLEY WILLEBROEK

Soley Willebroek werd opgericht in 1971 door Ilde Verbeeck.  
Vijf jaar later vervoegde Helga Moons, dansfanate met Kal-
fortse roots, de groep. Na het overlijden van Ilde was Helga 
dertig jaar lang de drijvende kracht. Onlangs nam een jong 
team de fakkel over. Soley sluit deze ommegang af op de to-
nen van I saw three ships van Lindsey Stirling.

23 # DE OPDRACHT – 
ZORG VOOR ONZE PLANEET

Zorg goed voor onze planeet.

Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Maria en Jozef keren 
terug naar huis nadat ze in Jeruzalem een feest hebben bijge-
woond. Plots merken ze dat ze hun zoon uit het oog verloren 
zijn. Na een lange zoekactie van drie dagen vinden ze hem te-
rug in de tempel waar hij discussieert met enkele leraren. Hij is 
helemaal klaar voor de wereld, die hij beter wil maken voor al 
wat leeft.

Het verhaal nodigt ons uit goed voor onze wereld te zorgen 
met eerbied voor al wat leeft en aandacht voor milieu, duur-
zaamheid, klimaat.

DANSGROEP NELE
Dansgroep Nele drukt de hoop uit dat alles wat leeft op onze 
planeet in evenwicht met elkaar is als we er blijvend zorg voor 
dragen.
Dansgroep Nele is een ambitieuze, dynamische en enthousi-
aste dansvereniging met roots te Grembergen, Dendermon-
de. De dansgroep bestaat al sinds 1957 en geeft al meer dan 
60 jaar les aan kinderen en jongvolwassenen. De dansers 
brengen een ode aan onze planeet met Michael Jackson’s 
Earth song, in de versie van Camille.
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Antoon Van Bogaert, Kalfort
Peter Van Hoeymissen, schepen Puurs-Sint-Amands
Fam. Van Raebroeckx-Ryssen, Kalfort
Christel Vergauwen, Boechout
Notarissen Verhaegen - Eekhaut- Verlinden, Puurs
Verpleging aan huis De Brug, Stationsstraat, Puurs
Woodtex, Wilrijk
Zustergemeenschap Heilige Vincentius, Buggenhout

Steunende leden

Benedictijnen Dendermonde
Apotheek Lieve Vanachter, Ruisbroek
Assupartners Verzekeringen KBC, Puurs
Dr. Albert Augustinus, Puurs
Ludwig Beckers, architect, Hingene
Begrafenissen De Ruyte, Puurs
Harry Beuckelaers, ereschepen, Breendonk
Paul en Rita Boeykens-Laurijssen, Schilde
Marcel en Denise Bogaerts-Van Puyvelde, Puurs
Henri Bollé, Kalfort
Brigitte Callaert-Troch, Puurs
Geneesheren Coeck-Jorens, Boom
Fam. Cools-Maes, Kalfort
Odila Cools, Kalfort
Eberhard Coussement, Puurs

Bescherm- en 

sponsorcomité 

Maria-ommegang

Dhr. Cedric Verlinden, notaris, Puurs, voorzitter

Beschermende leden

Brasserie Vrededaal, Kalfort
Arlette Boni, Bornem
Filip en Anja Burms-Thijs, Kalfort
Linda Cools, Kalfort
Louis en Irene Cools-Adriaenssens, Kalfort
Dochters van Maria, Willebroek
Alfons en Marie-José Eeckhaut-D’Haese, Wichelen
Huisartsenpraktijk Platteaux, Kalfort
Prayon nv, Ruisbroek
André en Nini Schampaert-Vivijs, Kalfort
Apotheek Peleman-Slachmuylders, Kalfort
Albert Van Baden, Mariekerke
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Bruno en Lydia Luyten-Mampaey, Kalfort
Maria Meersmans, Kalfort
Guido en Leonie Meeus-Cools, Kalfort
Agnes Mees, Kalfort
Mertens-Houthooft, Kalfort
Andy Miceli, Kalfort
Emiel en Annie Moons-Sleebus, Kalfort
Hendrik Moons, eredirecteur, Kalfort
Madeleine Moons, Antwerpen
André en Ida Moons-Roofthooft, Boom
OKRA Puurs
Jean en Rita Ossé-De Boeck, Kalfort
Willy en Maria Peeters-Pauwels, Puurs
Hugo en Antonie Peters-De Haes, Puurs
Paul en Gerda Polfliet-Schokkaert, Kalfort
Bastiaan Proot, Kalfort
Mevr. Maria Saerens, Kalfort
Freddy Sarens, ere Vlaams volksvertegenwoordiger
Luc Sarens, Kalfort
Wim en Greetje Schampaert-Mouton, Kalfort
Fam. Schelfhout Maurice-Hofmans Elisabeth en kinderen
Ronny en Bernadette Schevenhals-Delforge, Kalfort
Jan en Linda Schokkaert-Maes, Kalfort
Marcel Servaes, Kalfort
Godelieve Smedts-Van Win, Kalfort
Karel en Veerle Spapens-Van Reeth, Puurs

Ben Cuykens, Ruisbroek
Mgr. Jan De Bie, Scherpenheuvel
Celine De Bondt, Kalfort
Maria De Bondt, Kalfort
Dany en Marleen De Borger-Van Baden, Breendonk
Z.e.h. Guy De Keersmaecker, pastoor-deken, verantwoorde-
lijke territoriale pastoraal, Mechelen
Julia Sestig-De Keersmaecker, Wilrijk
Justine De Keersmaecker, Bornem
Henri De Sagher, Puurs
Els De Smedt, schepen, Puurs-Sint-Amands
Dr. Hilde De Wit, Puurs
Roger en Els Dehertogh-Vandam, Kalfort
FERM Kalfort
Fietsen Brys, Puurs
Alex Goethals, schepen, Ruisbroek
The Hairmaxx, Kalfort
André Hermans, Kalfort
Maria Heymans, Puurs
Huis Baeyens, Antwerpen
Louis en Magda Huyssens, Breendonk
Maria Huyssens, Kalfort
Kapsalon Ann Van Meulder, Kalfort
Cesar Leroy, Kalfort
Lingerie An, Kalfort
Jacques en Anita Loose-Devriendt, Kalfort
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Fons en Delphine Spittaels-Moons, Kalfort
Luc en Rosette Szapinszky-Nys, Kalfort
Ronny Tourné, schepen, Puurs-Sint-Amands
Traiteur Dirk Vanhoeck, Puurs
H. en C. Tratsaert-Peeters, Puurs
Annie Van Baden, Kalfort
Dr. Roeland Van Cauwenberg, Puurs
Yvo Van Damme, schepen, Ruisbroek
Mevr. Griet Van De Moortel, Kalfort
Koen en Lut Van Den Broeck-Vermant, Ruisbroek
Koen Van den Heuvel, Vlaams volksvertegenwoordiger en 
burgemeester Puurs-Sint-Amands
Hilde Van Der Poorten, schepen, Puurs
Elisabeth Van De Voorde, Kalfort
Jan en Magda Van Gool-Aerts, Oppuurs
Van Meerbeeck-De Wilde, Bornem
Martha Van Meulder, Ruisbroek
Stefan en Els Van Ranst-Jurriens, Kalfort
Mia Van Vracem, Puurs
Walter en Maria Vanachter-De Schutter, Kalfort
Ludo Vanaudenrode, Liezele
Verbist-De Bondt, Kalfort
Mevr. Roos Vereertbrugghen, Puurs
Herman en Magda Verelst-Torremans, Vlimmeren
Guido Verhaegen, Bonheiden
Hans en Ruth Verstraeten-Goossens, Puurs
Zusters Augustinessen, Dendermonde

Programma  

bedevaartweek

Vrijdag 26 augustus - 19u - 34ste Maria-avond
Zaterdag 27 augustus - 17u - Openingsmis bedevaartweek 
met het Piuskoor van Hoogstraten
Zondag 28 augustus - vanaf 11u - 34ste Maria-ommegang

Eucharistievieringen
Zondag 28 augustus om 10u
Maandag 29 augustus om 19u
Dinsdag 30 augustus om 19u
Woensdag 31 augustus om 14u (SAMANA Kalfort)
Woensdag 31 augustus om 19u
Donderdag 1 september om 14u (SAMANA Kalfort)
Donderdag 1 september om 19u
Vrijdag 2 september om 19u
Zaterdag 3 september om 17u

Tentoonstelling “Frans Lenaerts. Een spoor van foto’s”.
Van zondag 21 augustus t.e.m. zondag 11 september.
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• SEGRO, Jonas Segers
• Technische Diensten Gemeente Puurs-Sint-Amands
• Transport De Smet, Breendonk
• Lucas en Lydia Van Der Linden - De Brouwer, Kalfort
• Alexis Vermeylen, Leuven
• VERTO Puurse Turnkringen
• VVKB Vendeliers Jovolka
• Alle leden van het bescherm- en sponsorcomité

De ommegang van Kalfort kan alleen overleven met uw 
steun, hulp en engagement. Voelt u zich aangesproken? 
Neem dan contact met het ommegangcomité via 
ommegang@kalfort.be

U kan de ommegang financieel steunen door het storten 
van een bijdrage op rek.nr. BE54 7360 6938 7497 KREDBE BB  
van vzw Ommegangcomité Kalfort, Kalfortdorp 16, 2870 
Puurs-Sint-Amands.

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u volgend jaar 
weer te ontmoeten voor de 35e editie van de MARIA- 
OMMEGANG die plaatsvindt op ZONDAG 27 AUGUSTUS 
2023 om 11u.

Dank
• ‘t Bloemeke, Puurs
• Brandweer Puurs 
• CC Binder
• CTS Las- en Metaalwerken Toon Schampaert
• Dansgroep Incar, Lebbeke
• Dansgroep Nele, Grembergen
• Dansgroep Soley, Willebroek
• Deco-Els, Puurs
• Garage Van Meulder, Kalfort
• Gemeenschapsschool ‘t Kasteeltje, Puurs
• Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands
• Halse Bazuinblazers
• Huis Baeyens Antwerpen
• de Kalfortse scholen en verenigingen en alle Kalfortenaren
• Kinderboerderij Bornem
• Mannenkoor TEBASCO, Oudenaarde
• No Problem video, Puurs
• Parochie Puurs
• Politie Klein-Brabant
• Puurse Bandencentrale, Puurs
• Rode Kruis Puurs


