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Sint-Martinus-ommegang: 7 en 8 juli 
 
Het bedreigde woonuitbreidingsgebied Ommegang, grenzend aan het dorp, maakt ook deel uit van een stukje lokaal erfgoed.  
Hier vindt jaarlijks de Sint-Martinusommegang plaats. 
Op zaterdag ligt de klemtoon op religie en zondag op folklore. 
Een groepje ruiters en wandelaars houden zaterdagmorgen een bedevaarttocht van ongeveer 10km rond de kapelletjes. 
Op zondag is er een meer folkloristische ommegang. Vanaf 14:30 uur, lopen de paarden in draf enkele rondjes rond de kerk na de zegening 
aan de Sint-Martinuskerk. 
 
 
Oorsprong van deze Sint-Martinusommegang 
 
De verering van deze heilige hangt nauw samen met de herkerstening van onze streken ten tijde van de Merovingers.  
Deze vindt plaats in het begin van de zomer en doet een ronde langs enkele kappelletjes en hoeves.  
De ommegang was een manier om God of zijn heiligen bescherming af te smeken voor het huis, het gezin de dieren en de akkers.  
 
 

 
Is de Sint-Martinusommegang bedreigd? 
 
Deze folklore moeten we beslist in ere houden. De stoet, de bedevaart, de kwintie-worp, de kermis… 
Dit houdt een dorp levendig.  
De eigenheid en gezelligheid van een dorp dreigen we stilaan te verliezen. door het (te) drukke verkeer, de wildgroei  aan woningen, het 
gebrek aan ontspanningsruimte.  
Asper verdient beter. 
 
 
Zeg ook neen aan de verkeerschaos en het volbouwen van ons dorp 
 
Leefbaar Asper komt op voor de leefbaarheid van ons dorp.  
Lees onze acties, onze bezwaren, onze ervaringen op onze website: www.leefbaar-asper.be 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: www.leefbaar-asper.be/inschrijven 
 
Maak duidelijk dat de huidige verkeersdrukte  geen extra 200 huizen meer bij kan slikken. 
Hang deze affiche uit aan je raam, samen met vele andere dorpsgenoten. 

 
 
 
 

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen stuur een bericht naar info@leefbaar-asper.be 
Lees ook de Privacyverklaring op de website www.leefbaar-asper.be/privacyverklaring  


