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MEI of BLOEIMAAND. (Wonnemaand of Mariamaand)

• Een koude mei,
Een gouden mei!

• In mei regent het gras… tot geluk van iedereen.
(bloemen, heesters, grondwater)
Vandaar dat een natte mei, boter geeft in de wei!

• Van de bloem bekomt mei de roem!

Mei zou van Majores (voorouders) afgeleid zijn, omdat de Romeinen deze maand aan de ouderlingen 
opdroegen. Men zegt ook dat deze maand opgeofferd werd aan Maia, moeder van Mercurius.
Wij hebben deze maand aan de Maagd Maria toegewijd omdat ze de schoonste maand is voor de 
heerlijkste Moeder Gods.

Het Hasselts Meiliedeke is over Europa gekend:
Alles wat immermeer
't leven kreeg van den Heer,
is tot dienste van den mensch,
tot zijn vreugde en hartewensch:
al 't gedierte dat er leeft,
't zij het aard of zee doorzweeft,
aan hem nut en duizend vreugden geeft,
't hert ontsluit door het kruid;
dat uit 'd aarde jeugdig spruit,
geeft in den koelen Mei zijn zoete geuren uit;
Het herleeft en het groeit,
't maakt dat vreugde in alle herten gloeit,
O aangename tijd,
O zoete vrolijkheid,
Als de werken des Heeren bemerken,
en daarom dient gezeid:
Glorie zij, lofen eer,
duizendmaal en nog meer
aan den Goedertieren Opperheer

Onder het zingen van dit lied, werd de meiboom op de markt gevoerd en geplant.
Het meizingen, het meivuur, het planten van de meiboom en het volkskundige meifeest zijn onderdelen van 
deze lentemaand.(zie tekst hierover archief V). 

• De meiboom wordt geplant,
versierd met groene kransen,
de jonkheid hand in hand;
ziet men van vreugde dansen.

• In de mei alvast zijn jas tot last.

• In mei, leggen alle vogeltjes
een ei, behalve de koekoek en de spriet,
die kennen hun nest nog niet.

• Een koude mei, is een gouden ei.

• Is 't weer in mei zeer mooi,
in de schuur geen hooi.

Op de eerste meidag wordt op deze dag meestal de meiboom gestoken. Soms voor de woning van de 
liefste, soms voor de nieuwe huizen in het dorp, (Meeuwen) soms op het dorpsplein.

• Onze Lieve Heer
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is met de socialisten.  ( in verband met de mei-optochten).

• Meestal wordt deze meidag en de hele maand in het teken van de viering van O.L.Vr. geplaatst en 
dit sedert mensengeheugenis.

• Een bijenzwerm in mei,
geeft boter in de wei!

• Een natte mei
maakt de hooiboer blij! 

• Het is de maand van de meikever, die lang verdwenen is.(1994), alhoewel dat de voorspellingen 
wijzen op een heropstanding. In onze kinderjaren (1932) werden ze nog per zakken aangebracht 
om vermaald te worden tot kippenvoedsel (?).  De folklore om dit gevleugeld dier en zijn 
vierjaarlijkse evolutie zijn legio.
Denk maar aan het oplaten van een meikever met een draadje aan een poot, of het dopen in de 
inktpot en het lezen van deze krabbels op een blad papier.

• De meiboom is het zinnebeeld van de bloeimaand, de lente. Jonge mensen trekken al zingend naar 
het bos om een groene boom te kappen , te sieren en stoetsgewijze te dragen en in te planten op 
het marktplein, aan de kerk of voor het gemeentehuis. Het "Hasselts Meiliedeke " is hiervoor een 
nog tastbaar getuige (1640). Gekende meiboomplantingen buiten deze van Hasselt is deze van 
Zolder voor het heemkundig museum en deze van de Boezeroenen uit Kuringen die er een 
internationaal feest van maken.
Daarbuiten is de Mariadevotie in Limburg nog zeer intens en hebben we een bijzondere eerbied en 
zorg voor onze talloze kapelletjes.  Deze verering en vooral de boomkapelletjes zouden een 
reminiscentie zijn aan de aanbidding van de boom in de oertijden, de binding tussen hemel en
aarde, gebruik dat door Paus Gregorius de Grote (VIe eeuw) werd ingevoerd om sommige dingen 
bruikbaar de maken voor de christelijke godsdienst. Zeer eigenaardig is de verkoop van het meileen, 
of vrouwenkoop. (Maaskant). Ongetrouwde jongens en meisjes komen samen om een lief te kopen. 
De verschillende kwaliteiten van beiden worden opgehemeld ... 

• In de meimaand zou het koud moeten zijn want:
Wil mei koel zijn,
dan geeft ze veel hooi en goede wijn!

• Het is een wenk, reeds lang verjaard:
't vriest even vaak in mei,
als in de maart.

• Is 't weer in mei te warm en mooi,
dan krijgt de schuur maar weinig hooi.

• Meiregen is geldzegen !

• Onweer in mei, maakt de boeren blij

• Als 't dondert in mei, is er dikwijls hagel bij !

• Overpelt: Meiavondviering door de culturele groepen. 
• Bilzen-Munsterbilzen: Meiboomplanting in samenwerking met het Haagstraat-comité, diverse 

dansgroepen waarna Vlaamse kermis wordt gehouden.

• Mei koel en nat, vult schuur en vat!

• Een koude mei is een gouden wei!

• Wil mei koele zijn, zij geeft veel hooi en goede wijn!



Dagklapper van Mathieu Driessen Heiligen, bedevaarten en weerspreuken in Limburg

Limburgs Volkskundig genootschap Mei 3

• Is het weer in mei te mooi,
dan krijgt de schuur maar weinig hooi.

• Een koude mei is een gouden mei.

• De mei tot jubelmaand verkoren, 
heeft toch nog rijm achter de oren.

• 't kan vriezen in de mei,
tot de ijsheiligen zijn voorbij !

• De mei tot jubelmaand verkoren,
heeft nog rijm achter de oren.

• Einde mei, staartje van de winter.

• Donder in de mei, dan zingt de boer jochei!

• Mei, mei, die schone mei, is somtijds een stoute prij!

• Donder in de mei, geeft gras in de wei.

• Een bijenzwerm in de mei, goed teken voor de mei.

• We vieren het feest van Philippus en Jacobus door te zeggen;
Als het met Philippus regent, is de oogst gezegend.

• Is het koel en niet te nat, dan zijn de boerkens blij.

• Onweer in mei, maakt alle boeren blij!

• Bilzen-Munsterbilzen: Kristoffelwijding aan de kerk van Heide, met zegening van voertuigen en 
vrachtwagens. Vermits deze wijding de 25ste is, wordt deze met bijzondere viering herdacht.(1992). 

• Van de bloem bekomt mei de roem

• Meiregen is geld regen.

• Het regent gras in mei.

• Meivloed doet het hele jaar goed.

• Een natte mei, geeft boter uit de wei.

• In mei leggen alle vogels een ei.
behalve de koekoek en de spriet,
want die kennen hun nest nog niet !

• Wees op uw hoede en waak wel,
want de mei baart dikwijls kattespel!

• Het is een wenk reeds lang verklaard:
't vriest even vaak in mei als in de maart.

• Gezelle dichtte:
Mij spreekt de blomme een tale,
Mij is he kruid beleefd,
Mij groeit het altemale,
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Dat God geschapen heeft

• Een ander meiliedeken opgegeven door Paul van Zummeren luidt:
De koude winter is nu verdwenen,
De zoete zomer die komt er al aan;
Dan ziet gij al de bottekens en boomen
Te bloeien staan.
Onze Lieve vrouw, die weerdige bruid,
Ze liet haar vallen al op het kruid
Alle de blomekens, die sproten daar uit;
De bobbele pioene,
Die staat er al zo groene,
Al wie heeft er de mei van doene?
De vischkens in het watere,
De vogelkens in de wie,
Al die zingen te zamen de groene mei.

1 mei.
Feest van St. Jozef werkman.
• Feestdag van de H. Markoen (558) aanroepen tegen huidziekten en scrofula of de koninkszeer. 

Wordt vereerd in zijn dorp Wingene, relikwieën rusten te Reims.
• Alken: Bedevaart naar O.L.Vr.van Oetsloven, plechtigheid voorgegaan door Mgr. Schreurs, dekens 

en priesters van het decanaaat Borgloon. Voor de Alkenaren wordt dit een fietstocht.
• Peer: Bedevaart naar de Kapel van O.L.Vr. van Banneux in Peer-Maarlo, onder het thema "Kleinen

maakt Hij groot”.
• Heppeneert: Jaarlijkse noveen aan de kapel van O.L.Vr. van Rust te Heppeneert van 1 mei tot 9 

mei.
• De rosse maan, dan de bloesems naar de maan.
• In mei heldere maneschijn,

Zal voor de bloesems schadelijk zijn.
• In Gingelom wordt in de wijk Hasselbroek kermis en feest gevierd  rond de kapel van St. Job. Op 1

mei wordt te Berlingen  rond de kapel van Oetsloven de meibedevaart gehouden in de zogenaamde 
Kluiskapel. Het gebeuren groeide de laatste jaren uit tot een gezinsbedevaart.

• Wees op uw hoede en waakt nu wel;
Want mei baart dikwijls kattespel!

• Walburgisnacht
Regen in de Walburgisnacht,
heeft de kelder steeds vol gebracht.

• Wellen: Bedevaart naar de kapel van Oterslo, traditionele bedevaart bijgewoond door een 
duizendtal personen.

• Kortenbos: Meiviering.
• Sedert 1935 meiviering in Kortenbos.
• Peer: Bedevaart naar de kapel van Marlo vertrekkend aan de kapel van Monsheide met als besluit 

een eucharistieviering.
• Genk: De meiviering wordt officieel geopend met een mis in het dialect door de groep Rollezengers 

uitgevoerd. Men plant er de meiboom  op het plein voor de Sint Martinuskerk gepaard met
volksspelen en verschillende volks(dans)groepen uit Genk, Opglabbeek en andere genodigden.
De feestelijkheden zetten zich voort met een Meistoet geleid door de meikoningin en een heel 
comité.

• Smeermaas: Optocht naar de kapel van O.L.Vr. van Locht, en het planten van de tiende meiboom 
(1991).

• Montenaken: traditionele inzet van de Meimaand met bedevaart naar O.L.Vr.van Steps (vooravond) 
met kaarskensprocessie en rondgang met miraculeus beeld. (1994).

• Sint-Truiden: Meiboomplanting met diverse volksdansgroepen Pierlala, De Vriendschap en de 
Zweedse groep Vïterviks samen op de Grote Markt; 1995.

• Laar-Landen: In deze kleine deelgemeente wordt door de "Gezellen van Haspengouw" een 
meiboom geplant achter de tiendeschuur, voorafgegaan door een Eucharistieviering.  

• Ophoven: Avondbedetocht naar O.L.Vr. van Heppeneert waarna samenkomst in de parochiezaal 
van de Kaartridders.
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• Lauwel-Opglabbeek: Kaarskensprocessie naar de Mariakapel aan de weg naar Dorne met 
avondmis en lichtstoet.

• Stokkem: Verering in de Kapel van O.L.Vr. van Bijstand van het miraculeus beeld, met aansteken
 van de gewijde kaars en verbranden van de kruidwis.

• Wellen-Oetshoven: Honderden van bedevaarders  trokken op van heel het gewest Borgloon naar 
de Kapel van Oetshoven waar een Eucharistieviering aan de kluiskapel in openlucht, voor "het 
gezin" werd opgedragen. Het was de 33ste keer dat deze viering plaatsvond aan de Kluiskapel.

• Rotem: Meiboomplanting door de Schutterij St. Monulfus en Gondulfus met afhaling van een
meiboom in een optocht en planting van deze mei.

• Neeroeteren: Aan de grot van Schootsheide wordt een aloude traditie voortgezet aan de 
Lourdesgrot met een Eucharistieviering.

• In Eisden werd vroeger op 1 mei de boom geplant, de schooljeugd zamelde gelden in, de meester 
tracteerde op koekjes en bier. In het Maasland werd vroeger de meikoningin of meiliefjes gekozen 
en de uitverkorene werd onder de meiboom gekroond. 

• In Eisden wordt op 1 mei St. Markoen vereerd als "Vieze Heilige" aanroepen tegen venerische 
ziekten - ( koningszeer) - oude wonden - lamheid en oogziekten. Genezingskracht door de 
"cramprings" waarmede epileptici konden genezen. Er bestaat ook een speciaal gebed en er wordt
 op 1 mei een gebed uitgedeeld onder de missen. De bedevaarders gaan drie maal al biddend rond 
de kerk en driemaal rond het altaar. Daarna worden ze op de communiebank gezegend met de 
relikwie. (Zie Heemk. Tijdschr. Eisden, 4 dec.1994 p. 2-9, Jan Kohlbacher)

• Marcoen, hij wordt ook vereerd te Hechtel, Neerglabbeek, Kinrooi, Maastricht en in Opglabbeek
stond er vroeger een Markoenskapel voor zieke soldaten (!). Ze is inmiddels verdwenen.

• Rosmeer: Plechtige viering van de H. Bertilia ingesteld door Paus Gregorius XVI in 1880 en 
traditioneel  gevierd o.a. te Rosmeer.  Soms gekoppeld aan een bedevaart naar Scherpenheuvel.

• Rutten: Processie waar het spel van St. Evermarus (ook genoemd het martelarenspel) met zijn 
zeven gezellen, wordt opgevoerd onder enorme belangstelling.  Deze zochten nachtbescherming 
op weg naar Maastricht, komende van Compostela. Ze sneuvelen onder het snode geweld van 
Hacco en Haccoeren. Het spel wordt levendig vertolkt door eigen volk uit het dorp. De 8ste mei 
wordt het beeld van St.Evermarus uit de hoofdkerk terug naar de kapel in de "heilige weide" 
gebracht onder grote volkstoeloop. Alle jonge meisjes boven 12 jaren oud, mogen zich opgeven als
engelbewaarders in dit St. Evermarusspel. Vroeger heette het dat ze in alle geval maagd moesten 
zijn! Eigenaardig is wel de voorbereidende vergaderingen van de Haccouren en de pelgrims.
Het mysteriespel "De marteldood van de H.Evermarus op 1 mei te Rutten wordt voorafgegaan door
een noveen in de St Evermaruskapel vanaf 21 april. Dit spel lijkt wel het oudste van de 
Nederlanden. In 1994 schat men het aantal pelgrims boven de 3000 personen. Er waren 
deelnemers uit het Duitse Borth, Les amis de Compostela uit Charleroi e.a. (1994).
Daris, XV eeuw, 635, vermeldt dat deze processie reeds in 1498 plaats, waarbij er verscheidene 
mirakelen gebeurden, zoals het opborrelen van een bron, nabij de kapel ontsprong, waarvan het
water miraculeus was. 

• Mei koel en nat, vult schuren en het vat!
• Koele mei, goed geschrei! 
• Is 't koel en niet te nat in mei,

dan is het hooiboerke blij!
• Bij zon en de meie, gaan oude paartjes vrijen! 
• Neeroeteren.  Meiboomplanting, Eucharistieviering, wijding van voertuigen en vieringen aan de 

grot.
• Peer: Bedevaart naar de kapel van O.L.Vr. van Banneux in Peer-Maarlo, waarbij de bisschop 

Schruers voorgaat.  
• Leopoldsburg: Bedetocht naar O.L.Vr. aan de Staak te Koersel-kapelleken met daarna volksspelen 

op de speelweide.
• Sint-Truiden: Tijdens de meimaand wordt er iedere zaterdag een bidstonde gehouden aan de oude 

kapel van de Spikboom bij de Vliegveldlaan.  Andere samenkomsten zijn voorzien in juli, en in de 
oogstmaand, waarbij dan de aanwezige oma's en moeders in de bloempjes worden gezet.

• Hamont-Achel: Kaarskensprocessie aan de kapel van Hees
• Zonhoven: Meiviering met meiboomplanting opgeluisterd samen met het Kroatische koor en de 

Leeuweriken in de Sint Quintinuskerk.
• Klein-Gelmen: Bedevaarten naar O.L.Vr. kapel van Oetselhoven, naar Banneux en naar de kapel 

van O.L.Vr. van Helshoven.
• Overpelt: De leden en wijkmeester van de K.W.B. leggen huisbezoeken af in verband met de 



Dagklapper van Mathieu Driessen Heiligen, bedevaarten en weerspreuken in Limburg

Limburgs Volkskundig genootschap Mei 6

Meibedevaart naar Lommel-Werkplaatsen. (1966).
• Invoering van de EURO in 1998. 
• Mal: Lourdesbedevaart, georganiseerd door de Gilde Bij de Haard. (1966).
• Met de eerste mei

Hebben de vogels een nest of een ei,
Behalve de koekoek en spriet,
Want die kennen hun nest nog niet!

2 mei.
• Kuringen: Meiboomplanting en verkiezing van de meikoningin en meikoning, vergezeld van 

volksdansen en meispelen.
• Tongeren: Jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel per trein, de voorste wagen voorbehouden

voor mannen, de achterste voor vrouwen met vertrek te Nederheim te 7u30, Tongeren 7u39, 
Hoesselt 7u51, Hasselt 8u30, Scherpenheuvel te 9u20. Prijzen tweede klasse 3.90 fr., derde klasse 
2.30 fr., met verhoging van 10 cent voor verscheidene kosten. (Luikerland, 1901).

• Neeroeteren: Bedevaart naar O.L.Vr. van Halle onder leiding van de K.B.G.
• Kortenbos: Viering van 300 jaren bedevaarten in Kortenbos. (2/5/1936).  
• Voor de genieters spreekt men : 

men kent de spijzen
aan de smaak.
De mensen aan de spraak

• De mei tot jubelmaand verkoren,
Heeft toch nog rijm achter de oren.

3 mei.
• Dag van de Kruisvinding!    

1996: 47 jaar geleden trouwden wij op deze dag in Averbode, Abdij. Deze feestdag werd afgeschaft, 
doch ons kruis hebben we in lief en leed gedragen.
En ook de dag dat de knechten en meiden vrijaf kregen om zich aan te bieden op een andere 
boerderij indien ze dit wensten. Daar werden ze dan ingehaald. De feestdag is reeds lang afgesteld 
maar zij die die dag trouwden, blijven zitten met hun kruis.

• Jeuk. Bedevaart naar Scherpenheuvel met achteraf de pleziertoer.(?)
• Elen:Jaarlijkse voettocht naar O.L.Vr. van Heppeneert.
• Viering van de heilige Monica, patronesse en beschermvrouwe van de huisvrouwen en de 

weduwen.
• Alken: Voettocht door A.C.W., K.A.J. en Vakantiegenoegens naar Scherpenheuvel met gezamenlijk 

vervoer voor de terugreis.
• Overpelt: Meiavondconcert met alle leden van buitenlandse Jeugdorkesten .
• Diepenbeek: De Dautsenvrienden uit gelijknamige straat vieren de mei met het planten van de 

meiboom op de feestweide.
• Als het op Philippus regent,

is de oogst gezegend.
• Sint-Truiden: Bedevaart naar de Bloedprocessie in Brugge.(1937).
• Feestdag van de H. Astrid (�1010).
• Door de H. Helena werd in 320 na Chr. dit kruis ontdekt: 

Vermits het in mei is kan het nog koud zijn en hoort men:
Jezus op het heilig hout,
heeft het soms wel nog eens koud

Van de andere kant luidt het:
Is het weer in mei te mooi,
dan ziet de schuur maar weinig hooi

Anderzijds zegt men:
Het weer wat koel en een buitje erbij,
maakt in mei de landman blij.

• Heers: Gemotoriseerde kruisdagen. 7de gemotoriseerde processie vertrekkende aan de kerk van 
Opheers met tractoren en personenauto's voor de zegening van de velden en dit voor de vier
kerkdorpen.
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• Apostelen Filip en Jacob de mindere
Als ’t op Sint-Filip regent,
Is de oogst gezegend!

• Het is een wenk reeds lang verjaard, 
't vriest even vaak in mei als in de maart.

4 mei.
• Hoeselt:  Voettocht naar Scherpenheuvel en besloten met een fietstocht. 
• Is het weer in mei te mooi,

dan krijgt de schuur maar weinig hooi !
• Sinte Florian, soms nog een sneeuwhut bouwen kan! 
• St. Truiden gaat rond deze tijd te voet naar Kortenbos met vertrek aan de kerk van Schurhoven en 

tocht door de geurende Haspengouwse velden.
• Avonddauw en koelte in mei,

brengen veel wijn en veel hooi !
• Rond de Kruisdagen mocht vroeger niet worden gekarnd, zelfs ongezouten bedierf de boter niet, 

maar werd gebruikt tegen allerhande kwalen en genaamd als kruisboter.
• Zonhoven: Rond deze datum organiseert de K.W.B. van Halveweg een bedevaart te voet naar 

Scherpenheuvel. De terugkeer met voertuigen is verzekerd.
• Nerem: rond deze datum voetbedevaart naar Scherpenheuvel met vertrek 's avonds georganiseerd

door de K.W.B. Nerem.
• Smeermaas: Meiboomplanting aan de Kapel O.L.Vr. Ter Hocht met na de Eucharistieviering 

uitdeling van meibloempjes en receptie.
• Bitsingen, nu helaas Bassenge, was er een massale belangstelling rond de vernieuwing van de 

kapelletjes van de Rozenkrans die ruim honderd jaar geleden werden geplaatst op de kronkelende 
paadjes van de beboste hellingen van Klein Lourdes, door pastoor Nouwen in 1889 aangekocht en 
opgericht. Dit jaar vernieuwd onder pastoor Vanstippelen. De vijftien mysteries van de Rozenkrans. 
(1994)

5 mei.
• Landen-Laar: De Gezellen van Haspengouw planten een meiboom (els) met omlijsting met

kunstzinnige en humoristische begeleiding.
• Herk de Stad: Bedevaart naar Kortenbos met gezamenlijke Eucharistieviering en gezamenlijk 

avondeten.         
• Heusden-Zolder: Meiboomplanting aan het Woutershof (museum) met fanfare, trommelkorps, 

majoretten, vendelzwaaiers en dansgroep Tingel-Tangel.
• Wijchmaal: Wekelijkse kapelletjestocht gedurende de maand mei.
• Zonhoven-Halveweg: Van uit de kapel Ter Eikenen, vertrekt op 5 mei de voettocht naar 

Scherpenheuvel.
• Bilzen: Jaarlijkse bedevaart naar O.L.Vr. van Zutendaal, "Troosteres der Bedrukten".
• Voeren: Bronkkermis, een interessant oud volkskundig gebruik.
• Stokkem: Bedevaart naar Heppeneert  door een voetbedevaart en ernaast een fietstocht naar 

O.L.Vr. van Rust.
• Rutten: Bedevaart naar Scherpenheuvel met vertrek aan de kerk van Lauw.
• Begin van lenteweer in 1998.

6 mei.
• Sint Jan in de Olie, waarschuwt: 

Zaai op droge grond,
als de wind
uit 't oosten komt.

• Feestdag van de Kleine St. Jan. Hij kreeg de naam van "Sint-Jan-de-Krijter. Similibus met Jan van 
Lateranen  (tranen!).

• Een natte mei geeft boter in de wei!
• Verkiezingen in Nederland.
• Een landman, trouw aan de mode, 
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mist met Sint-Jan zijn pels nog node…
• Hij die trouw is aan de mode, 

zoekt met St. Jan zijn pels uit node.
• Kinrooi: Door het Davidsfond telkenjare ingericht bedetocht naar O.L.Vr. Troosteres der bedrukten 

te Opitter.(sedert 1966) (8 mei)
• Neerharen: bedevaart op deze dag naar Banneux, en Paasommegang van de misdienaars om 

paaseieren of geld te verzamelen.
• Kortessem: Bedevaart naar Kortrijk op het graf van Broeder Isidoor en afwisselend naar O.L.Vr. 

van Banneux.
• Opgrimbie: Bedevaart op Pinkstermaandag naar de kapel van de Drie Gezusters, Genoveva, 

Eutropia, Bertilia met verering van de relikwieën.
• Zes mei is het feest van St. Jan -in-de-olie. (herkomst onbekend).
• In mei de zon te hoog, dan houden we de zomer droog.
• Een koude mei is een gouden ei.
• Het weer koel en wat regen erbij, dat maakt in mei de landman blij!
• Het is een wenk reeds lang verjaard;

't vriest even vaak in mei als in maart.
• Gingelom: De landelijke gilde van Batsheers, Bovelingen en Opheers trekken met tractors en auto's 

door de velden in vervanging van de vroegere kruisdagen.
• Sint-Truiden: De smedenbond viert op deze dag de H. Eligius (1934) 
• Sint-Truiden: Bedevaart naar Kortenbos te voet.(1937).

7 mei.
• Genk: Volksdansgroep "die Landouwen", "Kobeke", het Weverke" en "Hopsa hei" planten als 

jaarlijkse traditie een meiboom (berk).1995.
• Geboorte van Constant Lievens, jezuïet en missionaris (1856). Hij overleed op 37 jarige leeftijd 

( in 1893).
• Met Stanislas in morgenstond,

komen de patatten uit de grond!
• Ophoven: Bond van Grote en Jonge Gezinnen  houdt haar parochiale bedetocht naar Heppeneert

waar de Eucharistie wordt opgedragen eer in de parochiezaal "De Kaartridders" iedereen wordt 
verwacht op een versterking. Terugkeer zonder kosten per bus.

• Tongeren: Om 15 u misviering gevolgd door zegen en verering van de relieken van de H. 
Evermarus. Daarna wordt het beeld in processie naar de H. Evermaruskapel teruggebracht met 
muzikale omlijsting, koor en fanfare van de Evermarusvrienden.

• Laat ons nooit vrienden hebben, die, zoals de schaduw,
dicht bij ons blijven als de zon schijnt,
maar ons verlaten, als het donker wordt !

• Als de eikels in de mei goed bloeien,
Zal alles volop gaan groeien!

8 mei.
• Lanaken: Na de Mis, vertrek naar de Pannestraat, de volgende dag naar de kapel van de 

Waterstraat, daarna de kapel van de H. Appolonia, worden de kruisdagen telkens als bedetocht 
gegaan door de parochie.

• Hechtel: Kaarskensprocessie van Hechtel naar Eksel en naar Koersel, Kapelletje van O.L.Vr. aan 
de Staal, per autobus.

• Is het op Sint-Antonius nat,
de boer drinkt van verdriet zich zat.

9 mei.
• Feestdag van O.L.Vr. van Vlaanderen en begin van de kruisdagen.  
• Sint Macharius rust nog duur,

want de hemel staat in vuur
• Maaseik: Aan de kade van de Leeuwerik te Aldeneik gaat de jaarlijkse botenzegening door. (1975).
• Rosmeer: Van 1 tot 9 mei noveen ter ere ven de H. Bertilia. Paus Gregoris XVI verleende in 1840 
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ten eeuwige dage een volle aflaat in het jubeljaar toepasselijk op de zielen des vagevuurs. De
pelgrims worden overlezen en de H. Relikwie wordt vereerd na de diensten.

• Lauw: Bedevaart van de parochie naar Scherpenheuvel.
• Gingelom: Bedevaart naar Scherpenheuvel georganiseerd door de K.B.G Jeuk-Bouchout met 

bezoek aan de abdij van Averbode.
• 't Kan vriezen in de mei,

tot de ijsheiligen zijn voorbij!
• Feestdag Sinte-Karolien.
• Diest: De Konfrerie van de Kruidkoek houdt rond deze dag de "Dag van de Diestse Kruidkoek

Tweedehands boekenmarkt en oudkruidverbranding in het Begijnhof onder het zingen van 
volksliederen en plukken van nieuw kruid: boerenwormkruid om pannekoeken te bakken

• Sint Macharius rust nog duur,
want de hemel staat in vuur.

10 mei.
• Op 10 mei 1940 begon de twee wereldoorlog met alle gevolgen vandien.
• Eerste kruisdag.
• Kanne: Op Pinskstermaandag eeuwenoude processie naar de H.Grafkapel, bedevaartplaats en 

jaarmarkt met de vroeger zeer bekende schoenmarkt sedert 1693. Openluchtmis met wijding van 
olie onder de dorpslinde aan de H. Grafkapel met jaarmarkt en volksspelen. De kapel werd gebouwd 
in 1647. Tot aan de Franse bezetting was er zelfs een Latijnse school in gevestigd, bediend door de
priesters van Noorbeek.

• Op veel plaatsen wordt St. Job aanroepen tegen zweren en verwondingen.
• Met Sint Job, zet men de laatste bonen op!
• Met Sint Job

plant men bonen, 
hals overkop!

• Rond deze dagen moet de rogge bloeien wat weer het ook mogen zijn…
• Heden maaien trekt grote ongelukken. 
• Men moet veel vis eten om gezond te blijven.
• Pas op Sint Job,

want hij steekt een vuurke op.
• De mei tot jubelmaand verkozen,

heeft toch nog rijm achter de oren!
• Sint-Truiden: Bedetocht naar Kortenbos, O.L.Vr Behoudenis der kranken, patrones van Limburg 

(1934).
• In mei 1994 bij het uitgestelde Pausbezoek (gebroken been) werd 10 mei officieel als feest van

Pater Damiaan ingesteld met de jaarlijkse weerkerende viering met speciale mis. 
Heilige Pater Damiaan, Jozef de Veuster, patroon van Molokai en van de melaatsen.

• Pancratius, sint Servatius en dikwijls ook Sint Bonifaas.
• Tot Bonifaas, 

die strenge baas, 
wees voor de vrucht, 
op vorst beducht.

• Al is Mamertus, oud en grijs
hij houdt van vriezen en van ijs.

• Voor Servatius geen zomer,
na Servatius geen vorst.

• Feestdag van Filippus en Jacobus, want
Als 't op Filippus regent,
is de oogst alvast gezegend.

• Bovelingen: Bedevaart naar O.L.Vr. van Banneux.
• Mamertus, ijsheilige, de oudste waarvan men zegt:

Al is Mamertus oud en grijs;
hij houdt van vriezen en van ijs!

• Eigenbilzen: Jaarlijks processie naar O.L.Vr. van Zutendaal met Eucharistie opgeluisterd door het 
St. Ursulakoor. 

• Het kan vriezen in mei tot de ijsheiligen zijn voorbij.
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• Deze vriesheiligen worden ook aanroepen tegen vrieswonden.
• Voor nachtvorst zijt ge niet beschermd,

tot dat Servatius zich over u ontfermt.
• Sint-Bonifaas geeft eer,

let er op,
de laatste zak de vriesman op.

• Voor Servaas geen zomer,
Na Servaas geen winter!

• De ijsheiligen worden gevreesd rond 11/12/13 mei. Mamertus, Pankratius en Servatius. Maar 
sommigen voegen er Bonifacius bij op 14 mei. Eigenlijk van minder belang als het jong goed maar 
niet bevriest.

• Al is Mamertus oud en wijs,
hij houdt van sneeuwen en van ijs.
of:
Voor nachtvorst ben je niet beschermd,
tot Servatius zich over je ontfermt !

• In Duitsland haalt men er de "kalte Sofie" bij om ook niet aan discriminatie te doen.
• Drieënvijftig jaar geleden 4 u ‘s morgens brak Wereldoorlog II uit met al zijn miserie, doden en 

vermisten. Is weer vergeten!

11 mei.
• H. Mamertus, (�477) ijsheilige. Tweede kruisdag.
• Pancraas, Servaas en Bonifaas,

zij geven vorst en ijs, helaas !
• Feestdag van de H. Barnabas, regenprofeet.

Regent het op Sint-Barnabas,
dan zwemt de oogst,
in een waterplas.

12 mei.
• Bree-Gerdingen: Bidprocessie met gebedswake. Derde kruisdag in de parochiekerk te Gerdingen 

en in de kerk van Gerkenberg met daarna een bidprocessie naar de kapel van O.L.Vr. van Banneux 
op de "Kempenheuvem". 

• Voor Sint-Servatius geen zomer,
Na Sint-Servatius geen vorst!

• Sint Servaas,
Heilige baas,
Doe ’t nie vriezen,
Ons nie niezen,
Notre Père,
Geef goe wère,Onondufies,
Geen tromaties,
De santasprie,
En rengent nie. 
Amen. 
Gent, P. van Zummeren

• H. Pancraas (�304) Ijsheilige.
Is Pancratius schoon,
Wordt goede wijn gewoon!

13 mei.
• Sint Pancratius, ijsheilige.
• Sint Servatius, de laatste ijsheilige die niets goeds voorspelt en waarvoor men bidt: 

Heilige Servaas, 
wind en regen de baas, 
heb meelij met de armen, 
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laat ze toe zich te verwarmen, 
Drie Vader-ons, voorbij.

• Kan vriezen in de mei, 
tot de ijsheiligen zijn voorbij ! 

• Rommershoven: Bedevaart naar Banneux en later op 19 mei bedevaart naar Heppeneert.
• Elen: Bedevaart naar Heppeneert waar het oude beeld van O.L.Vr.van Elen wordt vereerd. 
• Eversel: Jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel.
• Op vele plaatsen houdt men nog de kruisdagenprocessie om de ijsheiligen te aanroepen om de 

velden te beschermen. Dit zijn: 11 mei de heilige Mamertus, 12 mei Pancratius, 13 mei de 
H.Servatius, 14 mei Bonifacius .  

• Heers: Jaarlijkse bedevaart naar O.L.Vr. van Heppeneert met Eucharistieviering
• Bovelingen: Dekenale bedevaart naar O.L.Vr. van Banneux met gezamenlijke Eucharistieviering.
• Beringen: Bedevaart naar de H. Ritakapel te Kontich.
• Voor Servatius geen zomer,

na Servatius geen vorst.
• Van Zummeren in zijn "Grote Volkskalender" geeft volgend gezegde:

Heilige Servaas,
wind en regen de baas,
heb meelij met de armen,
laat ze toe zich te verwarmen,
Drie Vader-ons en drie wees-gegroet,
en maak het weer weer zoet

• 't kan vriezen in de mei,
tot de ijsheiligen zijn voorbij!

• Bid voor ons op uw hogen troon. (Maasgouw, 1886)
• Voor nachtvorst zijt ge niet beschermd,

Totdat Servatius zich over u ontfermt! 
• Op deze dag in 610 liet Paus Bonifatius vanuit de catacomben de gebeenten van de christenen 

overbrengen naar het Panthenon en leidde zo het feest van Allerheiligen in, dat later in de 7de eeuw
onder paus Gregorius officieel gevierd werd op 1 nov. als Allerheiligendag en Allerzielen.

• Vóór ijsheiligen bloemen buiten,
veelal kun je daar na fluiten;
Wacht af tot ze voorbij zijn,
de bloemen zijn dan blij !
(De Druivelaar, 1997).

• In 1998 hadden we uitzonderlijke temperaturen van max. 33°C zodat de ijsheiligen een jaar 
uitrustten.

14 mei.
• Niel/As: Feestdag van de Heilige Bonifaas.
• Van nachtvorst ben je nimmer vrij,

Is Bonifaas nog niet voorbij!
• Traditiegetrouwe kaarskensprocessie op de vooravond van St. Bonifaas, een van de ijsheiligen.
• De laatste vriezeman van het jaar, 

is Bonifaas, voorwaar!
• As /Niel: O.L.Vr.Hemelvaart naar de grot van O.L.Vr. van Lourdes, vroeger bediend door een 

kluizenaar
• Voor nachtvorst is men niet beschermd, 

tot Bonifaas zich over ons ontfermt.
• Bonifaas die strenge baas

wees voor vorst en vrucht beducht.
• De laatste vriezeman van 't jaar,

is Sint Bonifaas, voorwaar.
• Kerkom: Aan de Bruine Lieve Vrouw in Kerkom zal op deze dag een eucharistie plaatsvinden 

waarna de autowijding plaats vindt. 1995.
• Stokkem: Bedevaart naar Heppeneert. De wandelaars en de fietsers vertrekken na mekaar en 

vinden zich tegen 16 u. in Heppeneert.
• Hoesselt- St. Huybrechts-Hern: 40 km lange bedevaart voor studenten, te voet naar



Dagklapper van Mathieu Driessen Heiligen, bedevaarten en weerspreuken in Limburg

Limburgs Volkskundig genootschap Mei 12

Scherpenheuvel om goede examens af te leggen. 
• Wij zijn van nachtvorst nimmer vrij,

is Bonifaas nog niet voorbij,
maar is die sint voorbij gegaan,
dan is 't met vriezen ook gedaan!

• Feestdag van de koude heilige  Sofie , einde van het vriezen.
• Kerkom Sint Truiden: Autozegening aan de kapel van de Bruine Lieve Vrouw (1994).
• Overpelt: Bedevaart naar de grot van O.L.Vr. van Lourdes te Lommel-Fabriek.(1995).

15 mei.
• Zutendaal: Eeuwenoude traditie van Mariale processie waarbij telkens één van de Mysteries wordt 

uitgebeeld.
• Te midden van de mei, 

lopen regen, wind, en donder met z'n drij!
• Is half mei de salade al gaar,

dan levert de oogst een goede korenaar.
• Regen en wind in 't midden van mei,

maakt de boeren niet erg blij.
• Op half mei, moeten de koeien naar de wei!
• Regen op Sint-Vitusdag,

dat gerst dit niet verdragen mag! 
(Aberglaubens D.5)

• Half mei: 
’t staartje van de winter is voorbij!

• Half mei is de winter voorbij.
• Hamont: Jaarlijkse Sint Jobwandeling op vijf verschillende routes met gezamenlijke aankomst aan 

de parochiezaal van Achel-station.
• Dilsen-Rotem: Bedevaart naar de heilige Rita in Kontich en naar het heilig Paterke te Hasselt.
• Rukkelingen-Loon.
• Regen en wind in 't midden van mei,

maakt de boeren niet erg blij!
• Viering van de Kruisdagen met een eucharistieviering gevolgd door een rollende gebedstocht met 

tractoren en auto's. Tijdens de ommegang worden de akkers gezegend, tevens de tractoren en de
auto's.

• Zoutleeuw: Op Pinkstermaandag trekt elk jaar de St.-Leonardusprocessie uit en dit sedert 1274, en 
is daarmede de oudste van het land.

• Hemelvaartdag (1993).
Op Hemelvaartdag,
geen vuur in de haard !
of:
Op Hemelvaartdag
regent het al ware het maar
drie droppeltjes!

• Huwbare jongens sneden begin van de maand mei een "meitak". Een liefdesverklaring werd gedaan 
door een dennentak op te hangen bij het voorwerp. De "berkentak" symboliseert een lieve attentie 
aan het meisjes huis. De tak van een hagedoorn, een dorre tak of een stropop werd opgehangen 
aan het huis van een "oude vrijster".

16 mei.
• Kerkom: Autozegening te 14 u aan de kapel van de Bruine Lieve Vrouw in Kerkom St. Truiden.
• Voeren op bedevaart naar Banneux.
• Bilzen: Jaarlijksse bedevaart naar O.L.Vr. van Zutendaal. 
• Heers: Kruisdagenprocessie voor de Landelijke Gilden van Batsheers, Opheers, Rukkelingen-

Loon, en Mechelen-Bovelingen, 8ste traditie met Eucharistieviering, tractoren-en autoprocessie 
met achteraf een gezellig samenzijn te Batsheers. (1998)

• Een bijenzwerm in mei,
Goed teken voor de wei!
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17 mei.
• Rotem: Bedevaart naar de H. Rita te Kontich samen met Dilsen, rond 15 mei 
• Rotem: Kruisprocessie rond deze datum met vertrek vanuit de parochiekerk naar de kapel in het 

Reselt.
• Eversel Zolder: Parochiale bedevaart naar Scherpenheuvel
• Bree:  Rond deze datum een jaarlijkse bidprocessie vanuit Gerdingen naar de kapel van O.L.Vr. 

van Banneux in de Heuvelstraat onder leiding van de pastoor en de Paters van Gerkenberg. 

18 mei.
• Henis-Tongeren: Kristoffelbedevaart waar alle gemotoriseerd vervoer wordt gezegend en men 

sedert 1932 kan ingeschreven worden in het Broederschap. Meestal vindt dit plaats op twee 
zondagen Pinksteren en Pinkstermaandag.  

• In 1998 geen Ijsheiligen , wel temperatuur ’s nacht rond 1°C.

19 mei.
• Neeroeteren: Bedevaart naar het genadeoord van Kevelaar.(D).
• Beringen: Bedevaart naar de H.Rita te Kontich.
• Bilzen: Jaarlijkse bedevaart naar Banneux.
• Wees op uw hoede

En waak nu wel,
want mei baart
dikwijls kattespel....

• Van de bloem,
Bekomt mei de roem!

• Feestdag van de heilige Ivo, patroon van de advocaat; overleden in 1303.
• Die gaat procederen wil advocatenbeurzen smeren.
• Ook de stijfkop en den zot,

vult den advocaat zijnen pot.
• Sint Yvo is de patroon van de juristen, de rechtsgeleerden en de deurwaarders.
• Het verschil tussen een wijze boer en een advocaat: de ene pluimt zijn ganzen en de andere zijn 

klant.
• Bocholt: De Kerk van Kaulille gesticht rond 558-579 door bisschop Monulfus uit Maastricht en 

gebouwd rond 1139 -1259 met een 14de eeuwse toren, werd heden door Minister Sauwens als
monument geklasseerd. (5/5/95)

• Gij, zult winnen
zei de advocaat,
en hij sloeg
op zijn beurs.

• Geld zet ezels in den raad,
en voert den bek van d' advocaat.

• God zegene ons bruiden,
voor negenderhande luiden:
voor den schout en zijn bode,
voor een woekeraar en een jode,
voor een jurist want dat zijn zes boze christ
voor procureurs en advocaten,
want zij geen geld in de borze laten,
Zoo lang als de buidel open staat,
zoo weten zij altijd goeden raad.

• Die gaat procederen, 
wil advocatenbeurzen smeren

• Zij die ergens krampen krijgen moeten volgend gebed zeggen:
Voet, voet, voet,
wat slaap je vast,
Duim, duim, duim,
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met spuug betast.
'k sla driemaal 't kruis voor het been,
voor dieven twee
voor Jezus één!

Men kan tevens een palingvel rondom het been binden, een katoenen koordje rond de nek binden 
of een stukje kurk tussen de lakens en de matras leggen. (cwb)

20 mei.
• Hamont-Achel: Bedevaart naar de H. Rita te Kontich.
• Dilsen: Bedevaart naar de H. Rita te Kontich .
• Rotem: Meibedevaart naar de heilige Rita te Kontich.
• Jeuk-Hasselbroek: Viering van de H. Rita aan de kapel Broekstraat te Hasselbroek door een 

gebedstonde en offers van bloemen die voorafgaandelijk worden gewijd. Meestal rozen.
• Jeuk: Sacramentsprocessie langs het gehucht Hundelingen.
• Als maart niet gaart,

april niet wil,
doet mei het voor allebei!

• Stokkem. Voetbedevaart naar Heppeneert. Eerst vertrekken de voetgangers en een uur later de 
fietsers.

• Kerkom: Plechtige autowijding aan de kapel van de Bruine O.L.Vr.
• Zonhoven: Vertrek om 4 u 's morgens aan de kapel van de Halve weg voor een voettocht naar 

Scherpenheuvel
• Gingelom: Jaarlijkse noveen ter ere van O.L.Vr. van Klein-Jeuk
• Bret- Genk: Bedevaart naar Kortenbos. 1997.

21 mei.
• Neeroeteren: Jaarlijkse wandelbedevaart naar Heppeneert.
• Opglabbeek: Jaarlijkse meiboomplanting met volksdansfeest.
• Neerharen: Jaarlijkse Mariale processie gevormd door zangkoren, eerste communicanten en 

trommelkorpsen.
• Opgrimbie: Op Pinkstermaandag trekt de bedevaart naar de kapel van DE DRIE GEZUSTERS in 

Daalgrimbie met een Eucharistie te 11 uur voorgegaan door Pastoor Martens.
• Tongeren: Bedevaart naar Scherpenheuvel. 
• Voeren: Bedevaart naar Banneux voor heel de Voerstreek met vertrek aan de kerk van St. 

Martensvoeren.
• 1998: Op ons Heer Hemelvaart regent het, al waren het maar drie dropkens.
• Hemelvaart, geen vuur meer in de haard!
• Welkom Lente,

Geef mij maar de zomer!
Het alleluia gezongen, 
De lente is begonnen!
LENTE! Keer immer tijdig genoeg,
Ons komt gij nimmer te vroeg !
De lente geeft bloemen,
De zomer bladeren,
De herfst vruchten,
De winter takken!

• Lenteregen is hemelzegen!
• Schaarse lentebloei, honger voor de koei!
• In de lente , geven alle druppels centen!

22 mei.
• Opoeteren: Kruisdagenprocessie heringevoerd door de landelijke Gilde met Eucharistische viering, 

en rondgang in de velden om de gewassen te zegenen.
• Sinte, Sinte met de kroon,

maak ons rap het weer weer schoon
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• Gingelom: Bedevaart naar de H. Rita te Bouge bij Namen.
• Jeuk Gingelom: Kaarskensprocessie naar de Kapel van Klein-Jeuk.
• Feestdag van de H.Rita Mancini, die overal wordt vereerd als heilige voor de hopeloze gevallen 

(1361-1447)
• Het onweer in de schone mei,

doet 't koren bloeien op de hei !
• Termien-Genk: Bedevaart naar Scherpenheuvel door de K.A.V.

23 mei.
• Smeermaas: Jaarlijks feest aan de kapel O.L.Vr. van Hocht met stoet vanuit de kerk met fanfare, 

majoretten, drumband. Gebedstonde en planten van de meiboom, als opening van de meimaand.
• St.Truiden-Kortenbos: Sedert 1929 vindt men rond einde mei een ruitersbedevaart naar het 

genadeoord van O.L.Vr. van Kortenbos met rondgang met het miraculeus beeld, zegening der 
paarden en uitdeling van het gewijde Hubertusbrood met een herdenkingsplaat voor de paarden. 
De ruiters verzamelen op de weide naast de hoeve Casselaer.

• Kessenich: Autozegening aan de rotonde in de Borgstraat te Kessenich met begin rond 10u30 op 
23 mei 1993. 

• Ophoven: Rond 3 mei gaat de Bond van grote en jonge gezinnen te voet naar O.L.Vr. troosteres 
der bedrukten te Heppeneert .

• Gingelom: Bedevaart naar de H. Rita te Bouges.(Namen )
• Gingelom: Rozenwijding aan de kapel van de H. Rita in Hasselbroek.
• Neerpelt: Lourdesbedevaart van de Mijnwerkersbrancardiers tussen 23 en 30 mei.
• Landen: Traditiegetrouwe voetbedevaart naar Scherpenheuvel met vertrek om 6u15 en aankomst

om14u30.
• Onweer in mei,

Maakt de boeren blij!

24 mei.
• Tongeren: Kristoffel bedevaart naar Henis. Leesmissen, relikwievereringen, optocht van het 

trompettenkorps Ambiorix, vendeliers van Riksingen en de landelijke ruitervereniging de
Ambiorixridders.

• Boorsem: In 1804 werd te Boorsem in de Sint-Jorisparochie een boetetocht gehouden ter ere van 
O.L.Vr, Hulp der christenen, voor de toenmalige bestrijding van heersende besmettelijke ziekten. In 
1954 heeft men de 150ste herdenking gevierd.

• Valt 's avonds dauw,
's Morgens is de lucht blauw!

• Sinksenregen,
is Godes segen!

• Voor Sinksen laat men zijn jas niet varen,
Nadien kan j' hem in de kast bewaren? 
(Pinksteren 1999: 23mei.)   

• Regen rond de Pinksterdagen 
Is goed voor mij 
Zei de melkboer,
En hij deed het deksel van de kan….
(P.v.Z.)

• Rotem: Parochiale bedevaart naar Heppeneert te voet met ter plaatse een H.Mis.
Bedevaart naar de H. Rita te Kontich.

• Uikhoven: Installatie van het "Ukevese Kiezelventje" ter gelegenheid van de jaarlijkse 
Kiezelfeesten.

25 mei.
• St. Urbaan. 

Zaait op Urbanus nooit meer haver, 
of je krijgt van 
't lege bord den daver.
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• Regent het op Sint Urbijn,
dan komt er weinig wijn.

• Schijnt de zon  op sint Urbaan,
dan is de wijnstok zwaar belaan.

• Sente Urbaendach, gaat de lent in uut,
dan komt die somer met zyne virtuut,
dat weder beghint te wesen schone,
met de sonne warm an den trone.       
(Van Z.).

• As: 1996. De relikwieschrijn van de H. Theresia van Lisieux wordt in processie naar de St. 
Theresiakerk gebracht vanuit Frankrijk, naar aanleiding van haar eeuwfeest.(verregend).

• Als de boer wijn drinkt,
en de pastoor melk,
dan zijn ze beiden ziek!

• Is 't op Sint Urbaan heel schoon,
plant voor twaalve snel je boon !

• Brengt Petrus' Stoelken de lente aan,
de zomer brengt ons Sint Urbaan.

• Avonddauw en zon in mei, hooi met karren hoort daarbij !
• Bij Fabiaan en Sebastiaan,

Stijgen alle sappen aan !
• Kortenbos: Paardencavalcade gehouden sedert 1942 met 300 ruiters, en in 1945 met meer dan

800 ruiters.(1952).
• Henis: Het Broederschap van Sint-Kristoffels, herdenkt haar 20 jaar bestaan. (1952).
• Lummen: Volksbedevaart naar de kapel van de Beukeboom -O.L.Vr. kapel op de Willekensberg, 

gebedsdiensten tegenover in het café "Beukenhof" vermits de kapel werd gesloten alhoewel dat 
deze bedevaart stamt uit de 18de eeuw.
Er zijn verdenkingen van duiveluitdrijvingen (?)
O.L.Vr. wordt aanroepen tegen koortsen en gebedslezer Mieke geneest door handoplegging.

• Neerharen: Bedevaart naar O.L.Vr. van Zutendaal.
• Scherpenheuvel: Viering van de 150 jaar oude bedevaart van Schurhoven-St.Truiden, naar 

Scherpenheuvel.              
• As: Honderdste verjaring van de door van de H. Theresia, patrones van de parochiekerk. 

Relikwieschrijn wordt van Lisieux over As gebracht en verheven.(1996).
• Gingelom: Sedert 1988 gehouden bedevaart naar O.L.Vr. van Steps te Montenaken in de 

St.- Martinuskerk met kaarskensprocessie naar de kapel en verering van de relikwie.
• Opglabbeek: Sint Marcus processie ter bescherming van de gewassen in de velden. (Ooit meer 

dan 150 pers. gefotografeerd).
• Kinrooi: Rond deze datum trekt de Davidsfondsafdeling te voet naar de kapel van O.L.Vr. 

troosteres der bedrukten te Heppeneert.
• Warme en zachte meiregen, rijke aren en bloemenzegen.
• Drie dagen voor Ons-Heer-Hemelvaartdag (25 mei) zijn de kruisdagen met de kruisprocessie, die op 

vele plaatsen verdwenen is, maar nu hier en daar weer opkomt. Deze kruisprocessie is bedoeld als 
afweergebed tegen alle mogelijke onheilen die de veldvruchten kunnen beschadigen, maar deze  
processies zijn ook een soort van boetedoening ter verzoening voor goddelijke gerechtigheid. Alleen
een kruis wordt meegedragen en gezamenlijk gebeden waaronder de litanie van "Alle Heiligen".
Samen met deze feesten gebeurt het vroege "dauwtrappen" om gezondheidsredenen.

• Urbanus Dag.
Het weder begint nu schoon,
met de zon aan d' hemelstroon.

• Maasmechelen: Voetbedevaart georganiseerd naar de kapel van de Drie Gezusters in Daalgrimbie.
• Op Hemelvaart

geen vuur meer
in de haard.
(1995).

• Op Ons-Heer Hemelvaart regent het niet,
al ware het maar drie druppeltjes.

• Sint Petronella heet of wak:
het geld smelt in uwe zak !
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• Als 't regent uit het oosten,
regent het zonder vertroosten.
Komt hij uit het zuidwesten,
dan luidt het " zuidwest-regennest!”

• Pinksteren in 1996: Regenweer, koud, late bloei, elke morgen koekoek gehoord. Zeer weinig 
zwaluwen.

• Marie dooft het licht,
Michaël steekt het weer aan !

26 mei.
• Genk- Maten: Viering met kaarskensprocessie aan de kapel van O.L.Vr. van Rust in de Maten. En 

met vertrek aan de parochiekerk van Bokrijk, met biddende en zingende deelnemers, aanbidding en 
verering en aanroepingen voor zieke kinderen of moeders met kleine kinderen die het rozenhoedje 
leren bidden.

• Zwartberg- Genk: Avondprocessie georganiseerd door de K.A.V. afdeling met vertrek op het 
Cockerillplein . De deelnemers worden met kaarsen uitgerust.

• Rotem: Bedevaart naar de H. Rita op zondag 26 mei 1991.
• Heilige Lambertus (�1154)
• De meimaand, Maria uitverkoren, heeft soms rijm achter de oren.
• Tongeren: Rond zondag 26 mei trekt de Tongerse gemeenschap op bedevaart naar St. Kristoffel in 

Henis.
• Klein Gelmen: Bedevaart baar O.L.Vr. van Helshoven.
• Gingelom: Bedevaart naar Scherpenheuvel met vertrek aan de kerk van Buvingen-Muizen en zo 

verder.
• Gingelom: Speciale bedevaart naar O.L.Vr. van Steps in Montenaken met eucharistie en jaarlijkse 

autowijding op  woensdag 29 mei 1996 met als beurt de parochies Borlo, Buvingen, Muizen en
 Mielen.

• Bree: Eerste processiedag van de 25-jaarlijkse Maria-feesten.
• Kinrooi: De landelijke gilde van  Molenbeersel trekt op bedevaart naar de O.L.Vr. kapel te Thorn.
• Heers: Landelijk Gilde van Bovelingen, Batsheers, Opheers houden een kruisprocessie met 

tractoren in de kerk van Opheers (1995).

27 mei.
• Kinrooi: 18de bedeltocht naar de kapel van O.L.Vr. der bedrukten te Opitter, ingericht door het 

Davidsfonds. Ook wordt deze tocht soms de "Vroegochtend bedetocht" naar de kapel ter Heerbaan 
in Opitter genoemd. (1987).

• Neerharen: Bedevaart naar de H. Rita te Kontich.
• Koersel: Bedevaart naar de H.Rita te Kontich.      
• Tongeren-Henis: Kristoffelbedevaart met zegening der voertuigen maar ook beklemtoning van de 

toekomst van het evangelisch en pastoraal aspect.  De nadruk wordt gelegd op het rijgedrag.
• Oostham: Bedevaart-wandeling naar de kapel van Koersel het gekende genade oord, O.L.Vr. aan 

de Staak.
• Montenaken:  Rond deze datum trekt de parochie naar de kapel van O.L.Vr. van Steps, patrones 

der weggebruikers voor de zegening van de voertuigen op de markt.
• Linkhout: Linckholt Cyclo fietst naar Scherpenheuvel waarbij iedereen mag meegaan.
• Dilsen: Bedevaart naar de H. Rita te Kontich en naar het H. Paterke te Hasselt.
• Hamont: Bedevaart naar de H. Rita te Kontich.
• Op vele plaatsen houdt men de kruisdagen voor Hemelvaartdag, waarop een kruisprocessie uittrekt 

als krachtig afweergebed tegen alle mogelijke onheilen, die de veldvruchten zouden kunnen
treffen, echter zonder heiligenbeelden noch het Allerheiligste en dit elke dag in een andere richting.

• Elk huisje heeft zijn kruisje, de kleine hebben er een van hout, 
de groten een van goud.

28 mei.
• Sint Germanus aanroepen tegen kwalijke hoofdpijnen. 

Draai driemaal een touwtje rond het hoofd en na drie dagen hangt ge hem aan een tak, en de 
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hoofdpijn is vergeten.
• Of je zegt driemaal de woorden "In naam van de Vader, des Zoons, en des Heiligen Geest”, zonder 

“Amen” uit te spreken dan na de derde maal. (cwb).
• Lillo: Bedevaart naar het Koerselkapelletje.
• ZWIJGEN EN DENKEN, KAN NIEMAND KRENKEN !
• Tongeren: Bedevaart naar Sint Christoffel op 29  mei met zegeningen van voertuigen en 

bestuurders na de mis.

29 mei.
• St.-Huybrechts-Lille: Bedevaart naar Scherpenheuvel.
• Meeuwen: Bedevaart naar Kevelaar in Duitsland.
• Klein-Gelmen, Heers: Bedevaart met Meisluiting aan de kapel van Helshoven, O.L.Vr. van de 

Blijde Vrede.
• Zwartberg: Kaarskensprocessie naar de kapel in de Meeuwerstraat.
• Voeren: Bronkkermis met processie, spel zonder grenzen voetbal en gezellig samenzijn.
• Gingelom: Op zondag 29 mei autozegening na de eucharistieviering van 10 u op de markt.
• Maasmechelen: Bedevaart naar de kapel van de drie Heilige Zusters in de kapel van Daalgrimbie 

(Opgrimbie) met mis opgeluisterd door het parochiaal koor.
• Zoutleeuw: Viering van Sint Leonardus met een Leonardusprocessie met meer dan 1000

figuranten, beginnend op Pinksteravond, met de intronisatie van het beeld. Maandag 26 mei missen 
voor de bedevaarders op 8, 9, en een hoogmis te 10u. De processie vertrekt na de hoogmis. (1996).

30 mei.
• Oostham: Bedevaartwandeling Oostham (Koersel, naar het Staakkapelletje van Koersel).
• Klein-Gelmen: Parochiebedevaart naar O.L.Vr. van de Blijde Vrede te Helshoven.
• St.Truiden-Kortenbos: Jaarlijkse dierenzegening met broodwijding om de dierenvrienden samen te 

brengen.                                    
• Koersel - Kapel:  De 40-jarige traditie dat de mijnwerkers op bedevaart trekken naar het kapelletje 

O.L.Vr. aan de Staak. In 1912 bezocht Mgr.Bernijn, apostolisch vicaris van West-Mongolie in China, 
deze kapel en celebreerde er een pontificale Mis.(5/5)

• Gingelom: Kaarskensprocessie als sluiting van de Meimaand.
• Gingelom-Hasselbroek: St Jobsviering in zijn kapel met verering van de relikwie

Met Sint Job,
plant men bonen,
hals over kop!

• Gingelom: 15de bedevaart van het gewest Borlo-Gingelom samen met Sint-Truiden op bedevaart 
naar O.L.Vr. van Kortenbos met geleide bezinning en eucharistieviering.

• Met Sint Job,
zet men de laatste bonen op!

• Kessenich: Bedevaart per fiets naar Heppeneert waar een Eucharistieviering de bedevaart afsluit
• 1993 Pinksteren.
• Natte Pinksteren,

vette Kerstmis,
heldere Pinksteren,
dorre Kerstmis.

• Sinksenregen, is Gods zegen.
• Sinksenwater heelt alles.
• Sint Petronella:

Is het klaar met Petronel,
dan meet men vlas met een el.

• Op Sint-Petronella heet of wak,
het geld smelt in uwe zak!

• Niet te koel,
niet te zwoel,
niet te nat en niet te droog,
zo vult Juni haar schuren hoog. 

• St. Martens-Voeren: Jaarlijkse meiboomplanting met feestelijke optocht met getooide en 
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opgetuigde paarden die de boom naar het centrum brengen, waar hij door de sterkste knapen wordt 
rechtgetrokken terwijl onder de versierde kroon traditionele spelen worden uitgevoerd zoals
ganzenkappen.

• Tongeren: Bedevaart naar O.L.Vr. van Banneux.
• Kortenbos: Bedevaart van de parochie Stenaert St. Truiden naar Kortenbos. (30/5/1935)

31 mei.
• Leopoldsburg: Bedevaart-voettocht naar Scherpenheuvel voor de scoutsgroepen. Ze worden wel 

met bus en auto teruggebracht.
• Henis-Tongeren: St.Christoffelbedevaart met dienst en erna zegening van honderden moto’s, 

fietsers, auto's, vrachtwagens en andere voertuigen.  Relikwieverering en gelegenheidssermoen 
door Pater Deodaat Meers.

• Feestdag van de Heilige Petronella.
Op sint Petronella heet of wak,
het geld smelt in uw zak.

• Hebt U koorts op deze dag, trek je hemd uit en zeg: keer u om hemd en gij koorts doet ook zo.
• Dilsen-Stokkem: Kaarskensprocessie die aan de kapel in Bloemendaal vertrekt met fakkels en 

kaarsen uitgerust in een optocht tot aan de oude Sint Martinustoren bij de grot op dinsdag 31/5/94.
• Schurhoven -St.Truiden: bedevaart naar Kortenbos.
• Sint Petronelle wordt aanroepen tegen koortsen.
• Donk: In de kerk een liggende Lieve Vrouw aan wie de volksmond de kracht heeft gegeven opdat 

vrouwen in blijde verwachting zouden komen.
Ze moeten dan wel vertrouwen hebben en bidden: 

                         O.L.Vr. ter Donck,
                         hier kom ik voor een jonk.
• Trouwring. Zeer oud gebruik dat concrete vormen aannam in de middeleeuwen waar men meende 

dat de ringvinger rechtstreeks contact had met het hart. Indien de ring belemmerd werd door het 
vingerkootje, dan zou de vrouw domineren in het gezin, in het andere geval zal de man de broek
dragen. Er werd vroeger zeer dikwijls in mei gehuwd. 

• De Meiboomplantingen gaan verder door te Lanaken, Smeermaas, te Heusden-centrum.
• Feestdag van de heilige Angela Merici, stichteres van de Zusters Ursulinen en patrones van al het 

onderwijzend personeel.
• St. Truiden: Bedevaart naar Kortenbos waar de jaarlijkse dierenzegening plaatsvindt. Op de 

feestweide vindt de zegening plaats en ook de broodwijding, waarna met honden
behendigheidsproeven worden afgelegd.

• Staartje mei is staartje winter !
• Molenbeersel: Het heropgerichte Makkenkruis wordt ingewijd op initiatief van de Geschied- en 

Heemkundige Kring met fanfare en schuttersgilde Sint-Lambertus die het feest opluisteren.
• Elen: Traditionele Sacramentsprocessie doorheen heel het dorp waarbij dit jaar vooral de 

Bergerkamstraat, Zonnestraat, Kruisveldstraat en de Stationstraat worden betrokken.
• Neerpelt: Fietsenbedevaart naar O.L.Vr. van Heppeneert met rond 13 u een Mis in de Kerk.
• Einde mei voorbij,

staartje van de winter voorbij!
• Boeren hebben dikwijls dorst,

ze houden van een korte preek
en van een lange worst.

• Op juni komt het aan
of de oogst zal bestaan !

• Einde mei is einde winter.
• 't staartje van de mei, is 't staartje van de winter.
• Te midden van de mei,

lopen regen, wind en donder met hun drei !
• Natte Pinksteren, vette Kerstmis!
• Heldere Pinksteren, dorre Kerstmis
• Besluit: Is de mei nat,

Een droge maand volgt haar pad!
• 0phoven-Geistingen: Paaseierenactie, gehouden in de goede week door een verkoop van eieren. 

Er werden 1250 eieren aan de man gebracht. (1984).
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• Wil je een paar uur gelukig zijn ?
Drink wijn!

Wil je een paar weken gelukkig zijn?
Slacht een varken!

Wil je jaren gelukkig zijn?
Sluit een goed huwelijk!

Wil je je hele leven gelukkig zijn?
Word dan tuinman!

             (Chinees spreekwoord )

• Een mens, die boos is van ghemoet,
staet in de hel, met d'ene voet.

Einde mei, einde winter!
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