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JULI - HOOIMAAND.

In juli moet van hitte braden, want augustus wordt geladen.

Juli was in de Romeinse Oudheid toegewijd aan de god Jupiter.

• In juli zonnebrand, overvloed op ’t land.

• Staat juli in heten gloed, zo is 't voor September goed.

• Brengt juli regen en zonneschijn,
't zal voor ons boerkens kermis zijn.

• Is de eerste juli regenachtig,
heel de maand wordt twijfelachtig.

• De regenboog in vroege morgen,
baart de wakkere boer veel zorgen,
regenboog 's namiddags laat,
blijde hij te ruste gaat!

1 juli.
• Eerste juni kil en wak, 

brengt juli de boer zijn pijn.
of:
Met te koud of nat te zijn,
krijgt de boer zijn eerste pijn.

• In Juli de ochtend rood,
's avonds is het weer in nood!

• Blaast juli hard op de donderhoorn,
Dan doet het geen kwaad aan het rijpe koren.

• Juli, louter zonneschijn:
zeker krijgen we dan gouden wijn!

• Een zeer oud vers , volgens Paul van Zummeren:
Myn naem eerst Quintilis,
heeft Romen na haer Heer,
den caesar Julia vernaemt,
tot zynder eer;
bespeculeert my eens
van boven en tot onder,
myn ingewand is heet,
vol blixem en vol donder.

• Is de eerste juli regenachtig,
Gans de maand wordt twijfelachtig.

• Juli verlengt, wat juni is begonnen.
• Mistsluiers in de vroege nacht, geven julidagen in voller pracht. 
• Wisselen in juli regen en zonneschijn, 

dan zal het voor de boeren kermis zijn.
• De juli moet van hitte braden, wat in de oogst moet opgeladen.
• Juli heet en droog, dan houdt de boer een arm betoog.
• ‘s Nachts regen, daags zon,

dat vult de schuur, zak en ton.
• Als juli zonnebrandt, wenst ieder zich op 't strand. 
• Is de eerste juli regenachtig,

gans de maand is twijfelachtig.

2  juli.
• Oostham: Sedert 1932 traditionele St. Kristoffelbedevaart met verering van de relikwieën en
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autozegening. Inschrijvingen in het Broederschap.
Door het miraculeus beeld uit de XVIe eeuw te groeten is men voor die dag beschermd tegen een 
plotselinge dood of tegen ander onheil. Hij is hierdoor patroon geworden van de automobilisten, 
motorrijders en fietsers. Het Kristoffelbeeld uit de 16de eeuw is zeer waardevol en de toeloop 
noodzaakt soms twee bedevaartmissen. Feest en bedevaart ingericht door pastoor Sak in 1931 en 
nog altijd zeer populair. (meer dan 60 jaar).

• (zie weerspreuk op 11 juli).
• Feestdag: Maria Bezoek.
• Brengt het bezoek Maria’s regen,

Veertig dagen duurt die zegen!
• Als het regent toen onze lieve Vrouw,

Het gebergte ging beschouwen,
Zal de regen zich vermeren
En in veertig dagen niet wegkeren.

• Komt Maria in de regen,
nicht Elisabeth tegen,
duurt het weken heel gewis,
voor het weer schoon weerke is.

• Op 2 juli regenachtig weer,
Vier weken regen ongeveer!

• Regent het op 2 juli,
Dan regent het nog veertine dagen.

• Wijchmaal-Peer: Bedevaart naar de H. Rita te Kontich.
• Na veertien dagen 30°C warmte slaat het weer plots om in regenweer (1995).
• Kiewit-Hasselt: Onder de hoogmis zegening van de rugzakken voor de jeugd als inzet voor 

vakantiewerking. (1995) Povere respons: 20-tal op de Heide en een 7-tal op Kiewit.
• Brengt het Bezoek Maria's regen,

veertig dagen duurt die zegen.
• Wenn Maria heimsucht auf nassen Wegen,

so folgen vierzig Tage Regen!
• Wisselen in juli regen en zonneschijn,

't zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn!

3 juli.
• Meeuwen-Gruitrode: Jaarlijkse bedevaart naar de H. Rita te Kontich.
• Kessenich: Jaarlijkse bedevaart rond deze dag naar Banneux.
• Lozen-Bocholt: Feestdag van de Heilige Benedictus, voor de zesde maal georganiseerd door de 

parochie door de wijding van paarden, koetsen en huifkarren die 's namiddags een gezamenlijke 
rondrit maken. (1994; zie ook 5 juli).

• Thomas, apostel, patroon voor architecten en aannemers.
• Juli zonnebrand,

Wenst de man op 't land.
• Slechts in juligloed,

worden oogst en vruchten goed!
• In juli moet van hitte braden,

wat in augustus wordt geladen!

4 juli.
• Mal: Herdenking van de kapel in de wijk "Blauwe geit", met volkspelen, en 's avonds mis en wijding 

van de Marcusgravure .
• Juli zonnebrand,

wenst de man op 't land.

5 juli.
• Lozen: Viering van de parochiepatroon de H. Benedictus sedert 1888 als enige Limburgse 

parochieheilige waarbij talrijke bedevaarders van binnen- en buitenland de heilige komen vereren. 
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Paarden, koetsen, en aanspanningen worden door de landbouwers aanroepen voor zegen van
velden en vee.

• Kinrooi-Kessenich: Traditioneel gebeurt in Kessenich het putvegen door de Sint Martinusgilde,
waarbij twee leden met borstel en spade de doopput achter de Bergplaats nabij de parochiekerk 
reinigen. Volgens oude oorkonden kon in de parochiekerk gedoopt worden met water geschept
uit de doopput, vooral deze die aan koorts leden. 
In 1670 staat te lezen in het kerkarchief dat een priester de huur betaalde aan de schutterij voor de 
weide aan de St.Maartensput. Deze put werd jaarlijks door de schutterij geveegd en onderhouden.
Nu keert de schutterij, na de put geveegd te hebben, naar de pastorie waar met trommels en 
vendelzwaaien hulde wordt gebracht aan de pastoor. Nadien trekken ze naar de sjuttekamer waar 
een pint wordt gepakt!

• Te Gorcum werden 19 martelaren terechtgesteld, allen religieuzen onder wie twee minderbroeders 
uit Sint-Truiden, Godefridus Coart van Mervel (Melveren 1512-1573).

• Als het op Sinte Godelieve regent,
De Heer de groententuinen zegent!

6 juli.
• Godelieve van Gistel, naamgever aan duizenden Godelieves, leefde rond het jaar 990 … 1070.

Gevierd te Gistel door een Godelieveprocessie, aanroepen tegen oogziekten en voor het behoud 
van de huwelijkstrouw. Opmerkelijk zijn de wensbriefjes opgehangen in haar kapel.

• In juli moet van hitte braden,
wat in augustus met geladen.

• In juli grote zonnebrand,
is goed voor lui en land.

• Regen op Sint-Godelief , tegenslag en grote grief,
want, zonder onderbreken,
regent het dan zes weken. 

• Wegens de strop waarmee ze werd gewurgd, wordt ze ook aanroepen tegen keelpijnen.
• Als het op sint Godelieve regent,

vult ze haar putje voor veertig dagen.
• Regen op Sint-Godelieves feest,

Water binnen zes weken om ter meest.
• Bree en Meeuwen - Gruitrode: De parochies paren bedevaart met vakantie rond deze datum, naar

Lisieux, Mont Saint-Michel, enz... onder leiding van een priester.
• Regen op St. Godelief,

is de boer nimmer lief,
want liefst zes weken,
ligt hij dan te weken.

• Regen op Sint-Godelieve,
de zee loopt over naar believen. 

• Maaseik: Overlijden van Pater Willem Sangers (°Stevensweert 1915, �1987)

7 juli.
• Mal: Bedevaart naar Banneux, Tancremont, en Moresnet.
• Berkenbos: Plechtige bedevaart naar Banneux.
• Lauw: Bedevaart naar Banneux.
• Zoutleeuw: Ziekenzorg organiseert een gezinsbedevaart naar Lourdes van 11 tot 17 juli.
• Rotem: Samen met verschillende dorpen uit het Maasland, trekt Rotem naar Kevelaer op 

bedevaart.
• In juli moet van hitte braden,

wat in augustus moet geladen.
• Als juli aan het druppelen gaat,

geen blaadje droge laat!
• Mistsluiers in de vroege nacht,

geven julidagen volle pracht!
• Kinrooi - Kessenich: Morgen berechting van Malbroek door de St.Martinusgilde in een 

openbare zitting, met erna de berechting van de booswicht. De traditie zegt dat op de donderdag 
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van de kermisweek Malbroek zijn verdiende straf krijgt door een strooien pop te verbranden aan de
Witbeek. En een omroeper door het dorp die de berechting meedeelt  aan de bevolking.

• 1999: Eindelijk zomer!

8 juli.
• Tongeren: ZEVENJAARLIJKSE Maria-ommegang te Tongeren (1995). 
• Feest van de heilige Amelberta want op Sint Amelberta, gaat het honingdeurke open. Tevens 

feestdag van de heilige Landrada, één van de vele noodheiligen.
• Wisselen in juli regen en zonneschijn,

't zal naaste jaar voor de boeren kermis zijn!
• Schakkebroek: 50 j. geleden werd de H. Amandina zalig verklaard. Speciale vieringen tussen 8 en 

14 juli 1996 met Eucharistieviering, dag voor missionarissen en missievrienden, bejaarden, zieken 
en gehandicapten, en slotviering voor heel het dorp. Algemene bevlaggingsactie en tentoonstelling 
van kunstwerken gemaakt door medezusters van Amandina.

• Feestdag van de H. Landrada.(Munsterbilzen). Darum van haar overlijden vermoedelijk 8/7/693, 
stichteres van deze Abdij, begraven in Wintershoven waar ook begraven werden: H. Vinciana
(11/9/648) en Langowald (11/9/659), allen overgebracht naar Sint-Bavo te Gent in 980.

9 juli.
• Beringen: Rond deze tijd  trekt een bedevaart per bus naar Normandië en Bretagne en bezoekt 

Lisieux, Mont Saint Michel, enz. onder leiding van een geestelijke.
• Te Gorcum werden op 9 juli 1572, 19 martelaren, allen religieuzen, onder wie zeker twee 

minderbroeders uit Sint- Truiden, aan de galg terechtgesteld  en dit tijdens het beleg van Den Briel 
door de Geuzen onder leiding van generaal Lumey. De resten werden naar Sint Goedele gebracht 
en op 29 juli 1867 werden ze heilig verklaard.

• Melveren - Sint-Truiden: Jaarlijkse herdenking met processie van de heilige martelaar Sint 
Godefridius Coart van Mervel (Melveren), martelaar van Gorcum (1512-1573) naar de pijlkerkapel 
geplaatst op de geboorteplaats in de Keelstraat, waar enkel de waterput van de vierkantshoeve nog
bestaat. Heilig verklaard door Pius IX op 29 juni 1867. Aanroepen tegen alle mogelijke kwalen 
gezien de folteringen waaraan hij werd onderworpen vóór zijn wurging.

• De negende dag der julimaand,
de koekoek voor het laatst vermaant.

• Herdenking van de martelares van zuster Amandina in China. Zij was afkomstig uit Schakkebroek
(1872-1900). 

• Feestdag van de Martelaren van Gorcum, onder wie twee minderbroeders uit St.-Truiden.  

10 juli.
• Zevenbroedersdag! Regent op Zevenbroedersdag, 

dat het nog zeven weken regenen mag. 
• Als 's nachts de puiten kwaken,

de boer moet zijn oogst bewaken!
• Met Sint-Vincent pikt hij die kan, en met Sint-An pikt alleman. (oogsten) 
• Melveren - St.-Truiden: Sint Godefridiusprocessie, traditie sedert een tiental jaren naar de 

vernieuwde St. Godfriduskapel op het landgoed waar hij geboren werd en in 1876 heilig verklaard. 
(1995. Pastoor Bongaerts).

• Viering van de heilige Benedictus.
• 's Nachts regen, daags zon,

vult schuur, zak en ton !
• Zuster Maria Amandina van Schakkebroek en gezellen (�1900)
• Uit een traan,

bloeit een lach !
• Met Sint-Amelberga,

Gaat de honingdeur open. 
• Juli werkt zo hard,

Dat er voor augustus enkel de stoppels blijven.
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11 juli.
• Nationale Feestdag voor Vlaanderen en patroondag van Sint Benedictus, patroon van Europa. 

(�547) (1999)
• Genoteerd op een familiebijeenkomst:

Een Vlaming op een ezel,
gaat verder dan een Waal te paard. 
(dr.V.D. Cruys).1994 Oevel.

• Lauw: Bedevaart van de parochie naar Banneux.
• Vliermaal-Vliermaal-Root: Viering van het wegkruis geplaatst in het huis Appeltans, voortkomend 

van een oude boom die in 1910 werd gekapt en daarom op een andere boom verhuisde die in 1930 
het ook begaf. Maar gezien dit beeld te waardevol was werd het laatgotische kruis in 
Sint-Agapituskerk geplaatst waar de bewoners van deze kerkdorpen dit jaarlijks gebruik overdoen.

• Tongeren: St. Lutgardisviering in haar heiligdom waarbij het lied wordt gezongen: 
Lieve Patrones van Vlaanderen,
Christus was Uw hoogste Goed;
Wijs ons in deez' donkere tijd
hoe Vlaanderen nu naar Christus moet!

Zij is de patrones van de vlaamse taal- en letterkunde. Er is een bloeiende Gilde.
• Tongeren: Bedevaart naar Banneux met vertrek voor de kerk van Lauw.
• Riksingen: De bedevaart naar Banneux heeft plaats voor de parochiegemeenschap.
• Overrepen: Bedevaart naar Banneux van heel het dekanaat met vertrek aan de St.-Maternuskerk.

Ook Lauw doet die dag mee. De reis gaat per bus.
• In juli de morgen rood,

's avonds verkeert het weer in nood!
• Vlaams nationale Feestdag met bevlaggingsactie en toespraken. Eerste verjaardag van een

zelfstandig Vlaanderen met eigen parlement.
• Moord op Herman van den Reeck  (11/7/1920) (bij de 11-julibetoging om een leeuwenvaan te 

beschermen. (1901-1920).  
• Is juli heet en droog, 

dan houdt de winter kwaad betoog!
• Komt Matia in de regen,

nicht Elisabeth tegen,
duurt zes weken het gewis,
voor het weer schoon weerke is. (2 juli)

13 juli.
• Spouwen: Derde optocht in het kader van de verschijningen van O.L.Vr. van Fatima met vertrek in 

de Zapstraat. (1992)
• Slechts in juligloed

worden oogst en vruchten goed.
• Juli helder en klaar,

geeft altijd een goed jaar.
• Lauw: Bedevaart naar Banneux, die plaatsvindt rond deze datum (1993).
• Lauw: De bedevaart naar Sint Antonius te Ath en Sint Godelieve te Gistel vinden plaats rond 31 juli. 

1993. Ook de bedevaart naar Kevelaar O.L.Vr. Sterre der Zee houdt men tegen 15 juli in dit 
godsdienstige dorp.

• Riemst-Lafelt: Herdenking van de Slag van Lafelt, (2/7/1747), 250 jaar geleden.

14 juli.
• Libertus. (�743)(Liebrecht).

Libertus helder en zonneschijn,
met witte wolkjes dun en fijn,
doet zeggen wijd en zijd:
de sneeuw zal vallen voor wintertijd.

• Heers-Bovelingen. Bedevaart naar O.L.Vr ter Zee in Mariakerke.
• Feestdag van de H. Camillius, (�1614), patroon van de ziekenverzorgers. 
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15 juli.
• Met Sint Henrikus regen,

veertig dagen regen, 
met sint Henricus droog,
veertig dagen droog.

• Als het haantje na de middag kraait,
is het zeker dat het weer verdraait.

• Is juli voor de bijen goed,
boer, hou dan maar goede moed.

• Slechts in juligloed,
worden oogst en vruchten goed.

• Juli, klaar en helder,
geeft altijd een goed jaar.

• In juli zonnebrand,
wenst ieder op het land!

• Godsheide Hasselt: Viering van de heilige Odilia, aanroepen tegen oogziekten.(1993) Hoogmis 
met processie met de heilige relikwieën door de leden van het Broederschap. De feesten duren een 
octaaf en sluiten op 25/7

• OVERLIJDEN VAN dr.JOZEF WEYNS OP 15 OOGST, 1974, conservator van het 
Openluchtmuseum Bokrijk en teraardebestelling in Beersel op vrijdag 19 juli 1974.  

16 juli.
• H.Monulf en Gondulf van Maastricht (�599).
• Een juli met zon,

vult kelder en ton !
• OVERLIJDEN VAN Jeanne DRIESSEN 105 jaar oud. (�1892), getuige op ons huwelijk op 3 mei 

1952.
• Mistsluiers in de vroege nacht,

Geven julidagen in volle pracht.  
• In juli de zon gouden straalt,

De mulder gouden koren maalt!

17 juli.
• Haast en spoed is zelden goed! Te meer men haast, te min men doet ! 

18 juli.
• Kessenich: De schutterij Sint Martinus begraaft Malbroeck, die gewoon van op de Antjesbrug in het 

water van de Witbeek wordt geworpen, nadat hij met stro werd verbrand, als loutering voor zijn 
zieleheil.

• Vrijhern: Op Hemelvaartsdag, religieus treffen in dit bedevaartoord samen met de Kluisfeesten
tussen 15 en 25 oogst.

• Juli louter zonneschijn,
zeker krijgen we gouden wijn!

19 juli.
• Kessenich: Bedevaart naar de kapel van Thorn met een Eucharistieviering.
• Begin van de hondsdagen tot 18 oogst.
• Tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur, 

melk en soepen zuur!
• Komen de hondsdagen met veel regen, 

dan gaan we slechte tijden tegen.
• Hondsdagen regen,

magere zegen!
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• Zijn de hondsdagen helder en klaar,
verwacht een gunstig jaar dan maar!

20 juli.
• Feestdag van de Heilige Margriet, Margareta, (1216-1237) Ieper, bloem van de Nederlandse 

mystiek.
• Sinte Margriet,

dertig dagen regen of niet !
• Is het droog op Pisgriet,

dan regent het in dertig dagen niet !
• Met sinte Margriet, 

(maait) men koren (pikt), rijp of niet.
• De eerste peer op sinte Margriet, 

de ganse oogst in het verschiet.
• Sinte Margeriet, houdt haar water niet.
• Regen op sint-Margriet,

geeft zes weken boerenverdiet.
• Droog op Sint Margriet,

dan regent het zes weken niet.
• Regen het niet op Sinte-Margriet

Dan regent het zes weken niet (P.v.Z.)
• Sinte Margriet,

dertig dagen regen of niet!
• Als Sinte Margriet de eerste peer brengt;

dan kan de oogst volop beginnen. 
• Is juli voor de bijen goed,

boer, hou dan maar goeden moed.
• Lummen: aan de kapel van de Beukenboom zijn verschillende historische feiten verbonden, de 

laatste is de sluiting door het Bisdom. De moeders komen nog altijd voor de koortsige kinderen en 
men eindigt altijd met achterwaarts tegen de kapelmuur te lopen. De 8ste mei heeft de landelijke 
Gilde deze traditie weer nieuw leven ingeblazen. 

• Wisselen in juli regen en zonneschijn,
't zal volgend jaar voor de boeren kermis zijn.

• Slechts in juligloed,
worden oogst en vruchten goed .

21 juli.
• Heden beginnen de hondsdagen.
• Hondsdagen schoon en klaar,

beloven een voorbeeldig jaar.
zouden ze regen bereiden,
dan komen er slechte tijden.

• Zutendaal: Bedevaart naar Broeder Isidoor te Kortrijk en naar de H.Rita te Kontich, O.L.Vr. van 
Oostakker , verzorgd door Mevr. Weytjens.(61.17.74)

• Elen: Processie naar aloude traditie telkens in een der acht wijken waaruit de parochie bestaat.
• Sinte Margriet(die pist in het riet)

geeft zes weken boerenverdriet!
• Sinte Margriet,

da's een pisgriet!  (zie boek van Van Summeren)
• Regent het op sinte Margriet,

dan krijgen we zes weken natte tied.(tijd).
• Sinte Margriet, houdt haar water niet !
• Is het droog op Sint Margriet,

dan regent het in dertig dagen niet.
• Een geraniumblad gewassen met regenwater van Sinte Margriet, geneest alle puisten....
• Heden beginnen de hondsdagen helder en klaar,

verwacht dan maar een vruchtbaar jaar.
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• Sint-Truiden: Triduum in de Stenaartkerk ter ere van de H. Christina de Wonderbare. 
(21-24 juli.1937)

22 juli.
• Maasmechelen-Opgrimbie: Rond deze dag wordt in Opgrimbie voor de 35ste maal een 

Sint- Kristoffelbedevaart ingericht met een grote aantrekkingskracht, opgericht in 1935 door Leon 
Wampers en pastoor Vranken , die inmiddels op rust is in Oostakker. 

• Feestdag van de heilige Maria-Magdalena, de vrouw die aanwezig was bij het sterven van Christus 
aan het Kruis.

• Regent het op Sinte-Madeleen,
dan regent het dagen achtereen.

• zie verder de 38ste wijding.
• Regen op Sinte Madeleen,

regen dagen achtereen !
• Brengt Sint-Magdalena regen,

Dan brengt ze weinig zegen!
• 40ste autozegening te Maasmechelen-Opgrimbie aan de Grimmense kerk.(1995).
• Feestdag van St. Kristoffel:

Aenroep sint Kristoffel en vertrek veilig.
Kom goed aen, en blijf op de baen

• Feestdag van Maria-Magdalena.
• Diepenbeek: Crijtfeesten met allerhande volkskundige feesten (1995).N
• Feest van de H. Birgitta.
• Zonder dauw geen regen,

heet het in juli allerwegen!

23 juli.
• Halen: Het Mariabeeldje uit de kapel van O.L.Vr. ten Onrust van de Sint Jansberg, kreeg uiteindelijk 

haar plaats terug in de parochiekerk. Hier komen de moeders  bidden voor de kalmte en rust voor 
hun kinderen. Vandaar dat ze vroeger de naam kreeg van Schreeuwkapel of Tutterkapel.

• Brustem: Kristien de Wonderbare van Sint-Truiden (1224).
• Brustem: Feestdag van Birgitta van Zweden, aanroepen door de landbouw en veeteelt.(�1373)  

(Algemeen).
• Vliegen de zwaluwen laag,

nadert een regenvlaag!
Vliegen ze hoog,
zonnig en droog!

• Werm-Hoeselt: Bedevaart naar de kapel van Sint-Brigitta, 2de patroonheilige van de parochie, al 
gekend vóór 1770 en met deelname uit de omliggende streken en landen.

• Kinrooi: Volksfeest rond de windmolen Keyersmolen, Smeetsstraat 43. Volksfeest met 
streekgerechten, optredens en uitleg over het malen in de windmolen.

24 juli.
• Lanaken: Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar verzorgd door de Eerwaarde Zusters.
• Dilsen-Stokkem: Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar verzorgd door Mevr. Dierkx-Uerlings.
• Stokkem: St. Jansviering met Sacramentsprocessie waarvan de traditie teruggaat tot 1246 als 

reactie op de dwaalleer en meestal ingesteld door de kloosterorden.
• Sint Christina de wonderbare van Brustem. (�1224).
• Is het helder op Sint-Jacobsdag,

veel vruchten men verwachten mag. (28/7/).
• Feest van de H. Christoffel, bekend als Christusdrager, beschermer tegen ongevallen.

Wordt aanroepen in veel parochies warbij auto’s en motoren worden gezegend als bescherming. 
Opgrimbie, Kessenich, Neeroeteren, Maaseik, Zwartberg (Minderbroeders), met volgend
gebed:

Sint-Christoffel, sterke man,
die Gods krachten dragen kan
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en door wateren kan waden,
help ons door dit leven baden.

25 juli.
• St. Jacob verdrijft alle nood, 

hij schaft aardappelen en vers brood.
• St. Job reikt ons blij te moe,

de overrijpe korenhalmen toe!
• Is Jacobus hel en warm,

bevriest met Kerstmis rijk en arm!                           
• Het koren moet in schuur en ban,

op sint Jacob en Sint An.
• Is het helder op Jacobsdag,

veel vruchten men verwachten mag!
• Feestdag van de H. Kristoffel, patroon aanroepen tegen de plotselinge dood. Ook als beschermer 

van de autobestuurders aanroepen. Wie 's morgens naar zijn beeld keek, was zeker die dag niet te
zullen sterven.

• Bouwt op St.Anna de mier haar hopen,
de winter zal niet zacht verlopen.

• Tegen Sint-Job verdwijnt alle nood,
want hij verschaft ons aardappelen en vers brood.

• Diepenbeek:  Crijtfeesten zestiende uitgave (1993) in het teken van oude ambachten: dorsen, oude 
tractoren, zaagkuilen, moutslaan, enz.

• Opgrimbie: (1993) Voor de 38ste maal worden op zondag auto’s en motoren gewijd. Sedert 55 werd 
de traditie van de viering van Sint-Kristoffel nieuw leven ingeblazen. Traditie op 27/7/97 voor de 42ste

keer. 
• Opgrimbie: Zes generaties WAMPERS als koster in de parochie: Willem Wampers 1758 - Michiel 

Wampers 1811 -1833, Michiel Wampers, 1833 -1888, Machiel Wampers 1822 -1909, Willem-
Machiel Wampers 1909 - reeds 65 koster-organist. Leon WAMPERS (1996). UNIEK FEIT!

• De wakkere hooimaand geeft de zeisen,
De maaier in de hand met vlijt.
Daar lege schuren hooi vereisen,
Om het vee te voeden in de wintertijd!

• Met sint-Jacob of Sint-An,
Is het koren in schuur of in de ban.

• Is sint-Jacob hel en warm,
Bevriest met Kerstmis rijk en arm!

26 juli.
• St. Anna, waarbij volgende spreuk geldt: 

Patronesse van de bejaarden, huismoeders en weduwen. (zie ook op 25juli)     
• Bouwt op Sint-Anna de mier haar hopen,  

dan zal de winter niet zacht verlopen!  
• Sint Anna wordt aanroepen als beschermster van zwangere vrouwen,

van huismoeders en van weduwen en van de bejaarden.
• Diepenbeek: Rond deze dagen vinden de Crijtfeesten plaats, waarbij allerhande vergeten 

ambachten zoals dorsen, koorden vlechten, boomzagen en mout slaan, centraal staan op dit feest.
Vooral het dorsen  met de vlegel door 6 personen is een aparte attractie. Mandenvlechters, 
brikkenbakkers, wagenmakers, kuipers, kon men aan het werk zien. Daarnaast kon men ook oude
gerechten zoals spek en eieren, rijst en vla eten. 

• Opgrimbie: De 37ste bedevaart ter ere van Sint. Kristoffel met de zegen voor voertuigen gaat door 
op zondag 26 juli 1992. Dit jaar wordt ook de 50ste verjaardag van het priesterschap van pater 
Hamakers gevierd. (1992) (1999 met autowijding)

• Werken met Sint Anna de mieren,
dan zult ge een lange winter vieren !
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27 juli.
• Meeuwen: Jaarlijkse bedevaart naar H. Rita te Kontich verzorgd door Dhr. Harrie Coninx (tel. 

75.61.49.) 
• Wind tegen de nacht,

is water in de gracht
• Feestdag van de H. Christina (Christiana) de Wonderbare, geboren na 1150, driemaal overleden en 

op 74 jarige ouderdom definitief overleden.
• Mist na regen, brengt geen zegen !
• Maasmechelen: Autowijding rond 28 juli in de Kristoffelparochie in Opgrimbie en dit voor de 41ste

keer. (1996) Opgetekend voor de 42ste maal op 27/7/97.
• Diepenbeek-Crijt: Crijtfeesten en ambachten met een stroom bezoekers, oude ambachten, 

wagenmakers, dwerggeitenkeuring, de befaamde "crijtkoek" (1996).

28 juli.
• Hasselt-Godsheide: Honderdjarige traditie van een dorpsprocessie met het H.Sacrament, 

tweemaal per jaar met speciale aandacht voor de H. Odilia, beschermheilige of patrones tegen 
oogziekten. Met honderden pelgrims die ingeschreven zijn in het Broederschap waarvoor de 
hoogmis wordt gecelebreerd, waarna volkskermis . Revival door G. Hermans.

• Neeroeteren: Jaarlijks bedevaart naar het graf van Broeder Isidoor te Kortrijk, waarbij de 
kerkdorpen Opitter, Voorshoven, centrum, Kinrooi en Molenbeersel. Terzelfdertijd wordt ook 
Oostakker aangedaan.

• Als juli u niet gaf te heet, hebt ge dan augustus veel zweet.
• Nu verschijnt de schitterendste der sterren, de “Hondster of Sirius Canicule", die haar naam gaf aan 

de "Hondsdagen" waarbij de etensresten sneller bederven en de dieren doller worden. 
Verschillende spreuken hieromtrent zijn nog gekend:

Donder en bliksemvuur, maken melk en soepen zuur.
Maar ook boter, vis.
en:
Hondsdagen schoon en klaar,
beloven een voorbeeldig jaar,
zouden regen zij bereiden,
ja, dan komen slechte tijden!

• Feestdag van de H. Martha (�80) patrones van het huispersoneel.
• Op Sint-Abel bakt men vlaaien,

gapen de boeren en de kraaien. 
• Als juli u niet lag te heten,

heb je gans augustus om te zweten.
• Als de paarden en het vee 

hun nek uitstrekken
en snuivend ademhalen,
zal het regenen !

• Kwaken de kikkers eensgezind,
dan komt er vast weer met hoge wind !

• Petrus Chrisostomus (�450). feest voor de studenten.           

29 juli.
• Bree: Bedevaart naar O.L.Vr. van Opitter met daarna mis in de kapel.
• Herdenking van Beatrijs van Nazareth. 
• Feestdag van de H. Martha, patrones van het huispersoneel. (�80)

30 juli.
• Met zogezegde "Paardenkruid" moet men op 30 juli kruien en de akker waarop hij groeit omploegen. 

Dan verdwijnt dit onkruid, wordt ook klein hoefblad, stinkblad of Tussilago Forfara genoemd.
• Rummen: Bedevaart naar de kapel van Moeder Anna uit 1644, Grazensveld, tegen bedwateren, 

ook "piskapel" genoemd. (31/7/75).
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31 juli.
• Feestdag van Ignaas van Loyola,  stichter van de Sociëteit van Jezus. (�1556).

• Wind tegen de nacht,
is water in de gracht.

• 's Avonds speelt de zwoelte,
in de morgen is er koelte!

• Geeft augustus zonneschijn,
dan krijgen we gouden wijn!

• Augustus' eerste week hel en laf,
veel wintersneeuw, 
wacht maar af!

• Geeft augustus veel zonneschijn,
dan zal het een strenge winter zijn!

• De wakkere hooimaand geeft de zeisen,
de maaier in de hand met vlijt.

• Daar lege schuren hooi vereisen,
om het vee te voeren in wintertijd !

• Als juli u niet lag te heten,
ge hebt dan gans augustus om te zweten !

• Hondsdagen.
De hondsdagen helder en klaar,
betekenen een goed jaar !

• Is juli helder en warm,
Bevriest met Kerst, 
rijk en arm.

In 1999 heerste er een zeer hete hondstijd (hondsdagen) met temperaturen tot 32° en dit vanaf de 3de juli tot 
minstens 3 augustus 1999. Droogte, bloedzuigers (vliegen), teken op honden, sterke bloei van gewassen 
waargenomen. (1 augustus 1999)

1996-1999.
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