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Januari 

Nieuwjaarsrecepties voor de bevolking   
In heel wat gemeentes vinden nieuwjaarsrecepties plaats. In de meeste  
gevallen wordt deze door de plaatselijke overheid aangeboden aan de  
lokale bevolking. Het zijn leuke momenten om elkaar te ontmoeten en een  
leuke babbel te hebben. in 2018:  

• 07/01/2018: Lanaken: zondagvoormiddag verzamelden honderden Lanakenaren op het Kerkplein 
voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur  

• 07/01/2018: In Heers klonken een 500-tal inwoners op het centrumplein. 

• 07/01/2018 : de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie lokte op zondagnamiddag 3000 Bilzenaren naar het 
Marktplein.  

• 07/01/2018: In Sint-Truiden werd 2018 ingezet op de Grote Markt met traditionele nieuwjaarsborrel 
voor alle inwoners van Sint-Truiden. De nieuwjaarsborrel werd afgesloten met een vuurwerk.  

• 07/01/2018: Zo’n 400 Hoeselaren vonden zondagvoormiddag de weg naar het evenementenplein 
achter het gemeenschapscentrum Ter Kommen. Dit jaar nam de gemeente weer de honneurs plaats, 
nadat de afgelopen zes jaren de deelgemeenten de nieuwjaarsreceptie organiseerden. 

• 07/01/2018: Op het plein van de Plak wensten honderden Diepenbekenaren elkaar het allerbeste 
voor 2018  

• 07/01/2018: In Nieuwerkerken dronken de inwoners samen op het nieuwe jaar. Notaris Verelst stelde 
zijn waterkasteel ter beschikking. Het feeëriek verlichte kasteel was een mooi decor om van het 
vuurwerk te genieten.  

• 06/01/2018: Op het kerkplein in Riksingen werd zaterdagavond een nieuwjaarsdrink aangeboden 
voor alle inwoners. De organisatie was in handen van ‘Riksingen Leeft’  

• 13/01/2018: Naar jaarlijkse traditie nodigt Groen Alken alle Alkenaren uit om het glas te heffen op het 
nieuwe jaar. In het thema ‘Vergeten Vlees’ zorgen we ook dit jaar voor hapjes van eigen bodem. 
Locatie: Sint Jorisheem om 18u30  

• 14/01/2018: Hasselt Klinkt op de grote Markt  
Zo’n nieuwjaarsreceptie is de ideale manier om nieuwe contacten te  
leggen en mensen uit de buurt wat beter te leren kennen’ vindt Marie  
Janssens (41) uit Hasselt. ‘Ik kom hier elk jaar opnieuw mensen tegen  
die ik door de drukte en het gejaagde leven uit het oog ben verloren. Op deze manier kan ik met hen wat 
bijpraten en zo blijven we toch minstens een keer per jaar contact met elkaar houden’ zegt Griet 
Vanpaeschen uit Hasselt. ‘We komen vooral voor de gratis jeneverkes’ lachten Alex Wolfs (20) en Yuri 
Poesmans (22)   

 

Nieuwjaarsduiken in Limburg.  
Aan de kust is het al jaren een traditie om bij de start van het nieuwe jaar in het koude zeewater te 
springen. Stilaan wordt het nieuwjaarduiken ook een Limburgse gewoonte. Nieuwjaarsduiken - het 
nieuwe jaar inzetten met een frisse duik in openlucht - wordt in Limburg steeds populairder. Op 
verschillende plaatsen in onze provincie werd naar jaarlijkse gewoonte een nieuwjaarsduik gehouden. Dat 
was onder meer het geval aan de Plas in Zutendaal, de Paalse Plas in Beringen en de Steenberg in 
Geistingen. Enkele honderden pensen namen hier een plons in het ijskoude water. Op alle plaatsen was 
animatie voorzien. Sfeer gegarandeerd ook voor de supporters. Op 2 januari kon je ook een bibberduik 



nemen in het stedelijk zwembad Kapermolen in Hasselt. Er was zelfs een wedstrijdje voorzien voor de 
snelste ijsbeer.  
HBVL: Of een nieuwjaarsduik ook gezond kan zijn is niet zeker. Het is wel zo dat wie geregeld een relatief 
koud bad neemt minder snel ziek wordt. Deze mensen hebben ook een grotere weerstand voor koud 
water. Wie deelneemt aan een nieuwjaarsduik stapt best geleidelijk aan het water in. ‘Dus eerst tot je 
enkels in het water, dan tot aan de kniëen, je borst goed nat maken. Dan is het contact met erg koud 
water minder gevaarlijk.  
 
Nieuwjaarzingen in Tessenderlo. 
Het is een aloude traditie in Tessenderlo dat de kinderen nieuwjaarsliedjes zingen in ruil voor een 
snoepje. Zingen is misschien wel een beetje overdreven. Er wordt nog amper gezongen en wie zingt, 
beperkt zich meestal tot ‘boem, boem, het jaar is oem‘ of het ouderwetse ‘nieuwejaarke zoete, ik heb 
kouw voete, laat me niet te lang staan, ik moet nog op een ander gaan. In de voormiddag wordt gezongen 
in de gehuchten en in de namiddag komen de kinderen massaal samen in het  centrum.. Tessenderlo 
centrum: van 9 tot 12 u (voor die gelegenheid wordt het centrum verkeersvrij gemaakt); in de gehuchten 
zoals Laakdal en Meerhout en Schoot van 14 tot 16 u;  
HBVL 2012 ‘Het is een zeer oude formule, die elke jaar evenveel succes heeft. Ondanks het miezerige 
weer op 31 december van vorig jaar kwamen toch een 1000-tal kinderen nieuwjaar wensen in het 
handelscentrum van Tessenderlo. Kinderen zingen mooie nieuwjaarsliedjes en de volwassenen geven 
snoep of een andere kadootje.   
 
 
Driekoningen zingen.  
Overal in Limburg trekken heel wat zingende trio’s, vermomd als driekoningen, van deurbel tot deurbel 
met die ene koningshit over ‘nen nieuwen hoed’. Waarom een hoed na al dat goud, wierook en mirre?  
Waar komt dat lied vandaan? Met een uitermate mysterieuze tekst: waarom mag ons moeder het niet 
weten? En telt ons vader het geld op een rooster? Toch niet zo slim: valt het geld daar niet doorheen ? .  
Op zondag 7 januari organiseerde Chiro Ludi een Driekoningenstoer in de omgeving van de lokalen in 
Lutselus. Ondanks het gure weer daagden toch heel wat kinderen op om uitgedost als Caspar, Melchior en 
Balthasar samen met de leiding al zingend van deur tot deur te stappen. Op zaterdag 6 januari 
organiseren zes verenigingen van Tervant (Beringen) samen een driekoningentocht. Het gaat om een 
wandeling van 5 km voor het gezin, met onderweg twee haltes voor een avontuurlijk spelletje en lekker 
drankje. Vanaf 18uur - deelname 4 euro (incl 2 consumpties) - start kantine AC Tervant, Duistbosstraat  
Voor u de keel schraapt: het waren geen koningen, maar ‘magoi’ (Grieks voor wijzen) En ze waren niet 
met drie. Dat maakten we er zelf van omdat ‘de wijzen’ in het enige evangelie (van Mattheus) dat hen 
vermeldt, de Heilige Familie drie geschenken gaven: goud, wierook en mirre (een welriekend gomhars, 
waarvan balsemolie werd gemaakt) Kostbare geschenken en toch bleef Jozef een timmerman? Geen 
letterlijk te nemen geschenken dus, die respectievelijk de koninklijkheid, goddelijkheid en menselijkheid 
van Christus symboliseren.   

      
 



Koningskoeken in Moelingen.  
Op de vooravond van Driekoningen gingen in Moelingen opnieuw tientallen koningskoeken over de 
toonbank, en speciale traditie in de Voerstreek. In het kerkdorp Moelingen worden elk jaar 
‘koningskoeken’ verloot. In café ‘t Duvelke in het centrum van Moelingen verzamelen ouders, kinderen en 
sympathisanten onder impuls van de dansgroep van de Djimmers om deze traditie in ere te houden. Zo’n 
40 koningskoeken en drie ‘karrewielen’ veranderden van eigenaar en ook ter plaatse mocht men proeven 
van  é én of meerdere stukjes van dit suikergebak. Een groot exemplaar wordt in het Moelingers dialect 
‘karrewiel’ genoemd. Dit is tevens de hoofdprijs van de avond. De opbrengst van het feest gaat naar de 
Djimmerinnekes, de dansmariekes van het dorp. 
  
 
Driekoningenstoet in Maastricht.  
Op zaterdag 2 januari 2011 trekt wederom de Driekoningenstoet door het Stokstraatkwartier van 
Maastricht, aanschouwd door talrijke bezoekers. De echte Driekoningen met hun kameel en omringd 
door een grote Oosterse hofhouding doemen op in de avondduister. De herders van Betlehem met hun 
schapen en de ezels met hun drijvers begeleiden de karavaan naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek voor een 
korte viering rond de kribbe. Alle kinderen zijn uitgenodigd om als koning mee te lopen. Toegang gratis. 
Stokstraatkwartier - Maastricht. http://www.sterre-der-zee.nl. vanaf 17.00 uur aan en rond het Onze-
Lieve-Vrouweplein gratis.   Route van de stoet: Onze Lieve Vrouweplein - Graanmarkt - Stokstraat - Kleine 
Stokstraat - Vissersmaas - Maastrichter Brugstraat - Kersenmarkt - Wolfstraat - Onze Lieve Vrouweplein - 
Basiliek   

    
Foto’s: Willy Remans 
 
Stak-het-Oep, een folkloristisch Driekoningenfeest op 6 januari in Zoutleeuw. ‘Stak-het-Oep’ is Leeuws 
dialect voor ‘Steek-het-Op’. Dit folkloristisch gebeuren is, al sinds 1969, een herleving van een oud 
volksgebruik waarbij op 6 januari rondgangen en optochten herinneren aan de 3 Wijzen uit het oosten die 
naar Bethlehem kwamen om de Koning der Joden te aanbidden en Hem geschenken te brengen. Dit 
bedelzingen is een overblijfsel van oude mysteriespelen. ‘Stak-het-Oep’ is een vervorming van ‘Steek-het-
op’: hiermee wordt een uitgeholde biet bedoeld die dient als lantaarntje, soms met een mooi getande 
rand in de vorm van een koningskroon. De deelnemende groepen worden ontvangen in het historisch 
stadhuis en beoordeeld door een jury. Er worden geldprijzen voorzien voor de mooiste groep, de mooiste 
biet, de meest religieuze voorstelling en de mooiste Driekoningen. De groepen trekken door de straten 
van Zoutleeuw, waar voor deze gelegenheid, de straatlichten worden gedoofd.De uitgeholde bieten 
zorgen voor een heel speciale sfeer.  Zoutleeuw - centrum. www.zoutleeuw.be . Met ‘Steek-het-Op’ wordt 
een uitgeholde biet bedoeld die dient als lantaarntje, soms met een mooi getande rand in de vorm van 
een koningskroon.   
 

http://www.zoutleeuw.be/


Driekoningen zingen in Sint-Truiden  
Sedert 1978 gaat volksdansgroep ‘De Vrindschap’ ieder jaar tussen 1 en 6 januari zingend van huis tot 
huis, met 95 procent eigen teksten - het is een mix van driekoningen en nieuwjaar - met ster, trekzak en 
melkkruik (daar kunnen de mensen niet naast kijken) voor geldomhaling en natuurlijk verkleed. Meestal 
zijn ze met vijf personen. Alhoewel zij in ‘t verleden en door het succes en de daarbij horende verhalen 
groepen tot 18 man hadden) Meer info bij Etienne Duchateau E-mail: du_bormans@hotmail.com. Sint-
Truiden- en Nieuwerkerken. We zijn zondag 2 januari opnieuw zingen geweest. We doen dit al sinds 1977. 
Ons opzet was en is ergens tussen 1 en 6 januari liedjes te gaan zingen die verband houden met 
driekoningen. Ook wensen we nieuwjaar. We doen dit met eigengemaakte teksten bijvoorbeeld op 
muziek van Jan Pirrewiet: ‘zen kueninge, ‘t zen keuninge zoe loat on oer deur. rikt djé nië van wieroek en 
mirre de geur vé zin van de vrindschap madam en menier v é doen volleksdaase en vé moake plezier. 
refrein: gelukkig niefjoar gedenk ooze spoarpot en mokt um goed zwoar.  
We hebben nog zo een met een kwinkslag en verder een viertal met ernstige tekst. In de beginjaren 
gingen we rond in Sint-Truiden (wijk Schuurhoven) tot halftien en dan de café’s op de grote Markt. De 
laatste 10 jaren in Nieuwerkerken alwaar men ons in bepaalde huizen echt verwacht.. En dat valt zeer 
goed mee, ‘t is daar landelijker. Er is voor een aantal jaren een video opname gemaakt van de 
voorbereiding en de rondgang’ aldus Etienne Duchateau van de Vrindschap in Sint-Truiden   
 
Kerstboomverbranding.  
Kerst is definitief voorbij en dus mag ook de kerstboom buiten. Een collectieve kerstboomverbranding 
wordt in steeds meer gemeenten een jaarlijkse traditie. Om het extra gezellig te maken zijn oliebollen, 
glühwein, of worstenbroodjes altijd dichtbij. Vaak is er muziek en andere animatie voorzien. In veel 
huishoudens is het een twistpunt: komt er nu een echte kerstboom - met naalden en onderhoud en 
ecologische schade van dien - of gaan we toch maar voor die (lelijke) van plastic? En dan zijn die 
huishoudens nog niet aan het einde van hun miserie, want volgende onderwerp van discussie is de vraag 
hoe lang die kerstboom dan wel mag blijven staan na Kerstmis. Zij vindt hem zo sfeervol en gezellig, hij is 
dat ding liever zo snel mogelijk kwijt dan rijk - of omgekeerd  natuurlijk. Laat het ons daarom nog voor 
eens en altijd duidelijk maken: na driekoningen, na 6 januari dus, behoren alle kerstbomen bij het grof vuil 
gezet te worden. Maar wacht eens: in plaats van een zielige dood tussen de kaken van een vuilnisauto, is 
het voor zo’n boompje toch veel eervoller om op te gaan in een fontein van vuur en vonken? Vanaf 6 
januari worden daarom overal in Vlaanderen en Brussel kerstboomverbrandingen georganiseerd, vaak 
met een natje en een droogje. Bij ons in de buurt: op zaterdag 13 januari 2018: in As, dankzij de schutterij 
Sint-Sebastiaan. Er wordt gestart met een pitslampenwandeling en nadien is er de kerstboomverbranding 
met animatie en livemuziek - vanaf 19 u aan de Kantonnale Baan - gratis deelnemen kan - meer info 
www.as.be  op zaterdag 13 januari 2018: Kerstboomverbranding bij de Kwitters, de oud-KSA’ers van 
Stevoort. Op terreinen in de Kozenstraat. maar liefst 250 kerstbomen. De meeste bomen zijn de dag zelf 
opgehaald.   De feestdagen zitten er op. Misschien wilt u hem nog even laten staan, maar vroeg of laat 
moet u ervan af, van die kerstboom. En dan zijn er verschillende opties.  
1. de fik erin Eind deze week staan ze in tal van Vlaamse gemeenten op de agenda: de 
kerstboomverbrandingen. Het is traditie, het is gezellig ... en strikt illegaal. De Vlaamse wetgeving stelt dat 
je geen organisch afval in open lucht mag verbranden als daarbij de emissienormen overschreden 
worden. En bij een  kerstboomverbranding komen massa’s schadelijke dingen als fijn stof, stikstofoxiden 
en dioxines vrij. Toch knijpt de overheid een oogje dicht. ‘ Het effect is heel plaatselijk en het doet zich 
maar eenmalig voor. Op jaarbasis zijn de schadelijke gevolgen verwaarloosbaar zegt Katrien Smet van de 
Vlaamse Milieu-maatschappij. Zo’n publieke brandstapel kan alleen met de toelating van het 
gemeentebestuur. Doe het niet op je eentje achteraan in de tuin. Daartegen zal wel worden opgetreden.  
2. Groen afval Een stuk ecologischer is het om de boom gewoon als groenafval te behandelen. 
Verschillende gemeenten en intercommunales houden in januari ophaalrondes, speciaal voor 
kerstbomen. De bomen belanden dan in een composteringsinstallatie. ‘Maar slechts een klein deel ervan 
kan de composthoop op’ Helaas zijn veel bomen te zeer vervuild met plastic versieringen en kerstballen of 
hangt de pot er nog aan. Dan moeten ze bij het restafval. En dus naar de verbrandingsoven  
3. door de hakselaar U kunt de boom ook naar het containerpark brengen, waar hij op de berg groenafval 
belandt. Ze kunnen daar eventueel verhakseld worden. En het resultaat kan als bodembedekker dienen. 

http://www.as.be/


Verhakselen kunt u ook zelf doen maar opgelet: zo’n naaldboom heeft soepele takken, die strop kunnen 
raken in de verhakselaar. Zeker niet met de hand proberen los te maken.  
4. Opnieuw planten: Als uw boom een kluit met flink wat wortel heeft kunt u hem net zo goed in de tuin 
(of bij een bos in de buurt) planten. Eigenlijk is dat de meest milieuvriendelijke oplossing. Als hij het redt 
en niet te flink doorgroeit kunt u hem volgend jaar opnieuw binnen halen. Gentenaars konden dit jaar 
voor het eerst op een stadsboerderij op Dok Zuid terecht om er hun exemplaar aan de aarde toe te 
voegen.  
5. Recycleer Oude kerstbomen blijken nu ook prima recycleermateriaal. Zo gebruikt automaker Ford 
houtvezels ter vervanging van glasvezel in polyesterhars voor de productie van armsteunen in het model 
Lincoln MKX dat dit jaar (2014) van de band rolt. De stof heet lichter en milieuvriendelijker te zijn.    
 
Carnaval in Neerpelt  
Speciale weetjes: '06/01/2018: Voor een van de grootste carnavalsfeesten van het jaar moet je op 
zaterdag 6 januari naar het Dommelhof in Neerpelt. Daar staat het jaarlijkse ‘Feest der Goedgemutsten’ 
op de agenda. Verwacht wordt dat er zo’n 3500 carnavalsprinsen en andere leden van 
carnavalsverenigingen zullen opdagen om te verbroederen. Ook delegaties uit het buitenland komen 
langs. het bal wordt georganiseerd door De Gezellen van Taxandria en F.E.N (Federatie Europese Narren) 
Locatie: Toekomstlaan 5 in Neerpelt vanaf 19u - gratis toegang - meer info: www.fenvlaanderen.be. 
Neerpelt centrum en deelgemeenten  
www.neerpelt.be.      
      
Carnaval in Zonhoven  
speciale weetjes 05/01/2013: Voor het eerst wordt een jarenlange traditie in het Zonhovens carnaval 
doorbroken. De nieuwe prins komt voor de eerste keer niet uit de Raad van Elf van de Zonneridders. Dit 
jaar krijgt een buitenstaander de scepter. Wie dat is wordt bekend gemaakt op het Prinsenbal op 
zaterdagavond 5 januari. Vroeger moest je minstens twee jaar lid zijn van de Raad, alvorens je je 
kandidatuur kon stellen. Nu is die procedure opengetrokken. Er blijven immers niet zoveel leden van de 
Raad over die nog geen prins geweest zijn. De prins werd vroeger met een stemming gekozen. De leden 
van de Raad van Elf hadden elk een stem. Ook de Zonhovense carnavalsgroepen hadden er  é én 
waardoor er in totaal vijftig stemmen uitgebracht werden. De kandidaat met de meeste stemmen achter 
zijn naam werd prins. Voortaan duidt een comité van drie wijzen uit de Raad van Elf de nieuwe prins aan.     
 

Carnaval in Maaseik  
speciale weetjes 20/01/2018: Prinsenzitting CV Heilig Wammes 21/01/2018 : Kindercarnavalszitting 
09/02/2018: Carnavalsconcert in het CC Achterolmen om 20u15 10/02/2018: Opening carnaval en aw-
wijveraovend Maaseik. Nergens wordt intenser carnaval gevierd dan aan de Maaskant. In Maaseik wordt 
het carnavalsseizoen traditioneel ingezet met een mis die volledig in het dialect wordt gesproken. In de 
viering herdenkt carnavalsvereniging ‘Heilig Wammes’ alle overleden Grootridders, Prinsen en 
Jeugdprinsen. De H. Mis wordt traditioneel opgedragen in de kapel op Siemkensheuvel in Maaseik. In de 
viering gaat E. H Thieu Peters voor. Hij is pater kruisheer en dus een medebroeder van wijlen Pater 
Sangers, het boegbeeld van de promotie van de streekeigen tradities. Meer info ivm alle 
carnavalsactivieiten in Maaseik: 089/561541 of www.heiligwammes.be of info@heiligwammes.be  
Maaseik. www.heiligwammes.be.  
 

Dertienmaal Bedevaart in Grimde.  
Om de stichtingslegende van de parochie te gedenken gaat jaarlijks de dertienmaal bedevaart van en naar 
de kapel van OLV-ten Steen (of St.- Maurus) in Grimde door op 16 januari. ‘s Nachts vindt de zegening van 
de bedevaarders plaats in de kerk van de Goddelijke Zaligmaker. De totale afstand bedraagt circa 42 km 
en moedigen die deze bedevaart dertien maal volledig afleggen ontvangen op Pasen een 
herinneringsmedaille. Op zaterdag 16 januari om 14u is het gezamenlijk vertrek. Om 24u vindt er een 
zegening van de bedevaarders plaats. Het gelegenheidscafé ‘Bij Simons’ aan de kerk is geopend op 
zaterdag 16 januari vanaf 12 uur voor bedevaarders en sympathisanten. Wandelaars kunnen een 
herinneringsstempel bekomen. Soep, spek en eieren en pannenkoeken zijn er samen met warme en frisse 

http://www.neerpelt.be/


dranken te verkrijgen. Van 18 tot 25 januari vindt een octaaf plaats in de kerk van de Goddelijke 
Zaligmaker (om 10u). Kerk van de Goddelijke Zaligmaker. Processieweg 1 in Hakendover (Tienen).  
Volgens een legende die in 1432 voor het eerst werd opgetekend door drie kerkmeesters, werd de kerk 
van Hakendover gesticht in 69  In dat jaar zouden drie vrome maagden besloten hebben een kerk te 
bouwen voor de Goddelijke Zaligmaker. Nadat de kerk tweemaal bij nacht was afgebroken door engelen, 
gebeurde er op de dertiende dag na Driekoningen een wonder. Een engel leidde de maagden naar een 
plaats waar de natuur - ondanks de wintertijd - in volle bloei stond. In een boom zat een vogel met een 
brief van God in zijn rechterpoot.  “Op deze plaats wil ik een kerk bouwen’. Tijdens de werkzaamheden 
waren er telkens dertien werklieden aanwezig, bij de uitbetaling slechts twaalf De dertiende werkman 
was God zelf. De kerk kreeg dan ook de naam ‘De Goddelijke Zaligmaker’ Ter ere van Hem gaat jaarlijks op 
16 en 17 januari de winterbedevaart , genaamd het ‘Dertienmaal’. Het is een tocht dwars door de akkers 
tussen de kerk van Hakendover en de O-L-Vrouw-ten Steenkapel te Grimde (waar de drie maagden 
zouden begraven liggen), dertien keer heen en weer in totaal 42 km. Om de voltooiing van de kerk te 
gedenken wordt jaarlijks op de zondag die volgt na 16 januari de wijding van de kerk gevierd, in de 
volksmond ‘Hakendoverwijn’ genoemd. Op maandag 16 januari vindt het dertienmaal plaats - 
samenkomst aan de kerk om 13u45 - 14u - vertrek in processie naar de kapel van OLVrouw ten Steen in 
Grimde (heen en terug) nadien kan men genieten van spek met eieren of lekkere pannenkoeken in 
gelegenheidscafé ‘Bij Simons’ - Velen leggen de afstand dertienmaal af. Op zaterdag 21 januari vindt de 
traditionele nieuwjaarsreceptie plaats voor de parochianen en de deelnemers aan de Paardenreceptie . 
Jong en oud, inwoners van Hakendover, deelnemers van de processie en sympathisanten ontmoeten er 
elkaar. Gezongen hoogmis om 9u30 opgeluisterd door het zangkoor St Cecilia en de Koninklijke Fanfare st. 
Isidorus. Het gelegenheidscafé. Van 18 tot 25 januari vindt een octaaf plaats in de kerk van de Goddelijke 
Zaligmaker (10u) . Hakendover Dorp, Processieweg.      www.tienen.be   
 
Sint Antoniusviering in Meeuwen-Gruitrode  
Op zondag 22 januari staat Meeuwen-Gruitrode weer helemaal in het teken van de Sint-Antoniusviering. 
Al 34 jaar zet de landelijke gilde Meeuwen in samenwerking met de Reengenoten en het 
gemeentebestuur de heilige Sint-Antonius in de bloemetjes. Traditioneel start de viering met een 
dialectmis om 9u30 in de kerk van Meeuwen. Aansluitend is er vanaf 10u15 in ‘t Heem de verkoop per 
opbod voor het goede doel. Wie naar de mis gaat, krijgt een gratis tas soep als start van de verkoop.  
Iedereen kan bieden op vleeswaren, gebak, kleinvee, rieten manden enz.. Ook dit jaar is het wachten wie 
er met de fel begeerde varkenskop aan de haal gaat. De opbrengt van de verkoop gaat naar een goed 
doel. Deze 34e viering van de heilige Sint-Antonius laat Meeuwen-Gruitrode natuurlijk niet aan zich 
voorbij gaan. Antonius abt- beter gekend als ‘Antonius met het varken’ is de patroonheilige van de slagers 
en de hoveniers. Vroeger werd deze heilige aanroepen om verlost te worden van besmettelijke ziekten bij 
dieren en mensen. Al sinds 1361 viert men in Meeuwen-Gruitrode deze heilige. De Sint-Antoniuskapel uit 
de vijftiende eeuw is daar bijvoorbeeld een stille getuige van. De varkenskop zal rond 12u30 geveild 
worden.. Heem - Kloosterstraat 5 Meeuwen-Gruitrode.  09u30 dialectmis 10u15 verkoop bij opbod van 
varkenskoppen e.a. vleeswaren, pluimvee, gebak, wissen manden enz.. (tot 12u30) gratis.   In ‘t Heem - na 
de dialectmis waren veel kijkers en kopers voor de jaarlijkse Sint Tienusverkoop. Veilingmeester Quiri 
kwam speciaal uit Mechelen om nog een ‘plat te konne kalen’. In het aanbod kunstige keramische verkes, 
de fijnste vleeswaren, handgemaakte wissen manden, kruupuut en bloedworst, smakelijke vlaaien en 
levendig kleinvee, allemaal per opbod te verkopen. .”Vè halen neet zo mer geld uit our maal, dat geld geit 
nao ein goed doel “ motiveerde de veilingmeester zijn opdringende toon. Voor het eerst ook  “eine booi’ 
met een moustache om de waar aan te prijzen. “Je koopt hier geen kat in een zak, wel een haan in een 
doos voor amper 10 euro “aldus Quiri. De topper was de verkeskop. Wie de vermaarde verkeskop van de 
Sint-Antoniusverkoop op de kop kan tikken, blijft levenslang wereldberoemd. Een die verkeskop ging weg 
voor 630 euro.  
 
Sint Antonius (Sint-Theunis)viering in Bocholt.  
Op de feestdag van Sint Antonius - na de misviering van 10 uur - vindt de jaarlijkse Sint-Antoniusviering 
plaats. Er is de traditionele verkoop van landbouwproducten per opbod. ‘Je kan er bieden op konijnen en 
kippen, op groenten en fruit en gebak. Maar ook op hespen, spek en andere landbouwproducten. De 
topaanbieding is onze ‘varkenskop vertelt Luc Martens van de landelijke gilde. De opbrengst gaat naar een 
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goed doel. Bocholt. Kleinvee of andere producten schenken kan vanaf 9 uur aan de ingang van de kerk. 
Meer info: 089/462339. Bocholt  
HBVL 18/01/2010: Dertig euro betaalde je voor een wit konijn, er was een kraaiende haan, die tot twee 
keer toe door de veilingmeester tot de orde werd opgeroepen en als sluitstuk ging er natuurlijk een 
varkenskop onder de hamer. Een Bocholtse vriendengroep had er 380 euro voor over. De opbrengst gaat 
naar een goed doel’ vertelt Luc Martens van de Landelijke Gilde. ‘De helft van de opbrengst en ook het 
geld van de varkenskop schenken we integraal aan de slachtoffers van Haiti’ Het was een geslaagde Sint-
Theunisviering waar alle vlees- en andere landbouwwaren met de nodige volkse ambiance per opbod van 
de hand gingen.  
HLN 23/01/2012 Traditiegetrouw werd tijdens de feestdag van Sint Antonius een veiling georganiseerd. 
Per opbod werden landbouwproducten en kleinvee verkocht. Er werd zwaar geboden en zo ging de 
varkenskop - het meest gegeerde item tijdens een Sint-Antoniusviering, weg voor 810 euro. Het waren 
Luc van ‘t Lef en Ronny van de Torenkruier die de kop samen kochten.    
 
Sint-Theunisfeesten in het Neerpeltse Herent.  
Een varkenskop, schaap en pony over de toonbank voor Sint-Theunis. Een hele week staat het Neerpeltse 
Herent in het teken van de Sint-Antoniusfeesten, waarbij Sint-Antonius, de patroonheilige van de  
vleessector, wordt geëerd en gevierd. Op 17 januari is zijn naamdag en naar goede gewoonte loopt het 
parochiaal centrum dan vol voor de verkoop van de offergaven. ‘Antoon met het zwijn’ zoals de heilige 
ook wel wordt genoemd is de patroonheilige van het vee en beschermt hen tegen allerhande 
besmettelijke ziekten. Het varken is het vast attribuut van Sint-Antonius, zowel in afbeeldingen en 
beelden als bij offergaven in de eucharistieviering. De legende gaat immers dat de Antonieten, leden van 
de naar Sint Antonius vernoemde verpleegorde, hun varkens vrij mochten laten rondlopen als vergoeding 
voor de verpleging die zij verstrekken Naast de traditionele viering ter ere van de patroonheilige van mens 
en vee vindt er, zoals bijna altijd het geval is bij de Sint Antoniusvieringen in Vlaanderen, achteraf ook een 
veiling plaats van de offergaven die tijdens de viering aan het altaar een prominente plaats kregen 
toegewezen. Behalve de varkenskop en de gebruikelijke worsten en broden worden in het parochiehuis 
van Herent ook levende dieren geveild zoals kippen, konijnen, eenden enz. Naast de veiling van de 
offergaven kan op dit Sint Theunisfeest ook van een Breughelmaaltijd genoten worden. Meer info: 
Parochie Herent Sint Willibrordus - 011/641549 . OC De Vranken - Herent 122 - Neerpelt. www.st-
theunis.be .   
Programma 2017: vrijdag 13 januari: 20u: Zettersprijskamp kaarten in het ontmoetingscentrum tevens 
gelegenheid voor andere kaartspelen zaterdag 14 januari: life-music met The Black Hill Trio om 20u30 
zondag 15 januari: 10u30: cafetaria open voor pintje of een kaartje 12u: Breugheliaans eten tot 14u: 
erwtensoep, stamppot van winterkool of wortelen met spek en worst, rijstpap of pudding (volwassenen 
10 euro) Sint Theuniswandeling (diverse afstanden) - vrij vertrek tussen 12u30 en 15u: Pasar en OC De 
Vranken info 011/644517 17-19u: avondeten (5 euro) Spek met eieren - bloedworst met appelmoes - 
boekweitkoek met spek en eieren dinsdag 17 januari : Feestdag Sint-Theunis 10u: Eucharistievering 
opgeluisterd door mannenkoor 11u: verkoop van de aangebrachte offergaven 12u15: keuken open Spek 
met eieren - bloedworst met appelmoes 18u: trekking St-Theunis tombola      
 
Sint-Antoniusviering in Opitter.  
In verschillende Limburgse gemeenten wordt dezer dagen weer Sint-Antonius gevierd. Traditiegetrouw 
wordt dan de varkenskop per opbod verkocht. Sint Antonius is de patroonheilige van de slagers, de 
veehouders en iedereen die iets met varkens te maken heeft. De man werd vroeger aanbeden om ziekten 
weg te nemen bij mens en dier. Het is een traditie dat tijdens de viering een assortiment van het varken 
per opbod geveild wordt. Op 17 januari wordt naar jaarlijkse gewoonte het Sint-Antoniusfeest 
georganiseerd in de kapel van Sint-Antonius Abt in Solt, Opitter. De feestelijkheden starten met een 
eucharistieviering om 10 uur. Na de eucharistieviering is er een verkoop per opbod van een varkenskop, 
jenever, koeken, hespen, kipkap, fruit, spek, vlaaien, en balkenbrij’ vertellen ‘de Vrienden van de kapel 
van Solt die het gebeuren organiseren. Met de opbrengst kunnen de ‘Vrienden  
van de Kapel’ het gebouw een jaar onderhouden. . Kapel van Solt - Opitter (Bree). . vanaf 10 uur. gratis.    
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HBvL: Een 80-tal enthousiaste mensen kwamen meebieden. Pronkstuk is traditiegetrouw de varkenskop. 
Cafébaas Rudy van ‘t Eeuwig Lempke bood het hoogste bedrag en mocht de kop bijhouden. Hij zal er 
kipkap van maken.    
 
Sint Theuniskermis op ‘t Hoksent.  
Op vrijdag 20 januari wandeltocht en keuken open, zaterdag om 9u eredienst aan de Hoksentkapel, met 
daarna verkoop van kleinvee, enz.. en eveneens keuken open. Op zaterdag vanaf 14u afsluiting van de 
kermis met zettersprijskamp. Meer info: Ina Snoeckx 0473/624879. Buurthuis Hoksent. Stationsstraat 
Eksel. . op vrijdag 20 januari van 6 u tot 21u op zaterdag 21 januari van 11u30 tot 21u op zondag 22 
januari vanaf 14u .  
 
Sint-Tieneskermis in As.  
De St-Tieneskermis 2012 gaat door op zondag 15 januari in de geklasseerde, gedesacramentaliseerde Sint 
Aldegoniskerk gelegen in de Dorpsstraat te As en dit voor de 28ste keer. Bij het binnenkomen van de 
kerkgangers worden de door hen meegebrachte offergaven in ontvangst genomen door leden van de 
Kring in het kerkportaal. Na de H. Mis worden de offergaven binnengebracht in de kerk. Vanop de 
preekstoel worden deze door de oproeper in twee beurten per opbod verkocht aan de meest biedende 
bezoekers. Halverweg wordt even gepauzeerd op de tonen van gezellige deuntjes, die ook na de verkoop 
de aanwezigen onderhouden. De hongerigen worden gespijsd met kipkapboterhammen, koffie en 
erwtensoep met broodkorstjes. De dorstigen kunnen zich laven aan wijn en borrels.  De toegang is gratis 
en toegankelijk voor iedereen, voornamelijk mensen van As of uit As afkomstig.. Sint-Aldegondiskerk. 
Dorpsstraat - As. www.as.be  vanaf 9u15. gratis. 
 
Sint-Antoniusviering in Smeermaas  
vanaf 10u30 aan de kapel op de Maasdijk in Smeermaas (Lanaken) Kapeldijk - Smeermaas (Lanaken) vanaf 
10u30     
 
Antoniusviering in Teuven.  
Teuven vierde het feest van de patroonheilige Sint Antonius. Daarom nodigde de KVLV en de parochie alle 
senioren uit voor een bezinning en een etentje in het Dorpshuis. ‘De Sint Antoniusvierng was vroeger tot  
ver over de dorpsgrenzen gekend. Vooral landbouwers en veehouders kwamen van ver om bij ons hun 
brood te laten wijden en ook om aansluitend kermis te vieren. Door te eten van gezegend brood werden 
mens en dier beschermd tegen kwalen en ziekten. En zoals vroeger mochten de aanwezigen ook het 
gewicht schatten van een varkentje (dit jaar uit kunststof) . Wie er het dichts bij was kreeg een 
vleespakket aangeboden.  
 
  

http://www.as.be/


Chrysostomos. 
In heel wat scholen in Limburg is op vrijdag 22 januari Chrysostomos gevierd. Dat is het feest genoemd 
naar Johannes Chrysostomos, aartsbisschop van Constantinopel, als aanzet van de laatste honderd dagen 
school Normaal vindt de viering plaats op 27 januari, de feestdag van Chrysostomos. Maar omdat dat niet 
op een vrijdag valt, wordt die dag naar voor of naar achter op de kalender geplaatst. De leerlingen mogen 
die dag iets meer dan anders. Doorgaans zijn er activiteiten op school, gevolgd door een fuif in de 
omgeving. De laatste jaren hebben heel wat scholen de regels verstrengd na enkele uit de hand gelopen 
feestjes. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de zesdejaars studenten PSSD in Diepenbeek.    
 

 
 
Chinees Nieuwjaar in Hasselt.  
Schrik niet op als je op zaterdag 28 januari bonte, luidruchtige leeuwen en draken tegen het lijf loopt in 
het stadscentrum. Je kruist dan de jaarlijkse parade voor het Chinese Nieuwjaar. Wai-Lam Yip van de 
Hasseltse Kung Fuschool is de bezieler ervan. Een draken en leeuwendans wordt uitgevoerd als de stoet 
door de stad trekt. Bij een drakendans vormen een aantal mensen een lange Chinese draak. Het is een 
heel kenmerkende volksdans in de Chinese cultuur. Twee personen in een leeuwenfiguur voeren dan 
weer de leeuwendans uit. Die dans is ritmisch en soms acrobatisch. Dit jaar is het jaar van de haan.. 
Hasselt: van Capucienenplein naar Zuivelmarkt. www.kingsaanjuun.be van 13u30 tot 16 uur. 20170128.   
gratis.   Boze geesten wegjagen. Voor alle uidelijkheid: tegenwoordig volgen Chinezen ook de westerse 
kalender, en wensen ze elkaar dus ook op 1 januari een gelukkig nieuwjaar. Toch zijn ze nog steeds 
gehecht aan hun vroegere maan- en zonnekalender. Dat verklaart ook de symboliek met draken en 
leeuwen. Chinezen zijn heel bijgelovig. De leeuw is een heilig dier, dat een belangrijke plaats heeft in de 
Chinese mythologie. Leeuwen zorgen voor geluk en welvaart en jagen boze geesten weg.     
 

Sint -Aldegondisviering in Alken . In de brouwerijgemeente staan die twee dagen in het teken van Sint-
Aldegondis, de heilige die op 30 januari 684 in het Franse Maubeuge aan borstkanker stierf en omwille 
daarvan aanroepen wordt door patiënten die aan de ziekte lijden. Elke dag is bij haar kapel in het centrum 
van Alken toeloop van mensen die genezing komen afsmeken. Sint-Aldegondis, wiens feestdag op 30 
januari valt, krijgt die dagen speciale. Na de viering trekken de kerkgangers in processie naar de kapel die 
iets verder gelegen is en volop in de bloemen wordt gezet. Aan de kapel zal de relikwie worden vereerd. 
Op het naamfeest van de Sint-Aldegondis op 30 januari en de eerstvolgende zondag erna vindt in de 
parochiekerk van Alken een eucharistieviering plaats, nadien gevolgd door een processie naar de kapel 
aan de Sint-Aldegondislaan. Er wordt gebeden en de relikwie wordt vereerd. Jaarlijks komen er enkele 
honderden bedevaarders samen om te bidden tot de patrones tegen kanker. Voor meer informatie: Mevr. 
Maria Cortens - tel 011/313867 ‘Er bestaan twee soorten heiligen. De beschermheiligen waren er om aan 
te roepen bij gevaar en rampen. En dan waren er tal van geneesheiligen, een soort tussenpersonen tussen 
de zieke mens en God. De meesten zijn door de ontwikkeling van de medische wetenschap in de 
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vergetelheid geraakt. Niemand aanroept nu nog de Heilige Apollonia bij hevige tandpijn. Maar Sint-
Aldegondis, patrones tegen de kanker, hield stand. Het is een misverstand dat Aldegondis zelf overleed 
aan kanker. Ze had ‘chancre een ziekte met etterende zweren die nooit genezen. Sint Aldegondis leefde in 
de zevende eeuw in Noord-Frankrijk als de tweede dochter van Walbert IV (graaf van Henegouwen en 
hertog van Neder-Lotharingen) en Bertillia. Walbert was de rentmeester van de koninklijke goederen. Het 
meisje groeide op in een zeer vrome familie. Zo stichtten haar zuster en schoonbroer nog tijdens hun 
leven ieder een eigen klooster. Ook Aldegondis wilde haar leven aan God wijden. Haar ouders wilden 
echter dat zij zou trouwen en Aldegondis vluchtte het onherbergzame gebied in en leefde een 
kluizenaarsbestaan. Haar ouders lieten haar nu maar begaan. Op verzoek van de heilige Amandus, 
bisschop van Maastricht, stichtte zij een klooster in het huidige Maubeuge en werd er in het jaar 661 de 
eerste abdis. Aan het einde van haar leven werd zij getroffen door een slopende ziekte. Toch wist zij 
steeds het klooster te leiden in eenvoud en vol overgave.. Hoofdkerk Alken-centrum. In Alken zijn er twee 
kapellen toegewijd aan Sint-Aldegondis,  ééntje in de Knipscheerstraat en een tweede in de Sint-
Aldegondislaan. Tgv het naamfeest van Aldegondis (30 januari) vinden twee eucharistievieringen plaats ; 
vrijdag om 10 uur en zondag om 11 uur. Na de viering trekt de processie naar de Aldegondiskapel. Wie lid 
wil worden van het broederschap kan terecht in het Taeymanscentrum op vrijdag van 9 tot 12  
uur en op zondag van 9u30 tot 12 uur. Voor 6 euro ben je levenslang lid van het broederschap.. 2016013  
20160131. gratis.   Vanuit heel Limburg zijn er bedevaarders die naar Alken komen voor het aanbidden 
van de patroonheilige. Maria Cortens is de drijvende kracht achter het broederschap. Zij genas zelf van 
kanker en heeft zich sindsdien met volle energie gestort op de uitbouw van het broederschap. Meer info 
over broederschap Sint-Aldegondis: Maria Cortens, Meerdegatstraat 50 - 3570 Alken - of tel 0498/045175 
De broederschap verkoopt ook vaantjes, gebedskaartjes, kaarsen en andere memorabilia. Maria Cortens 
schat dat er in de loop van de tijd al 5000 mensen zich hebben aangesloten bij het broederschap.   
 
Brigittaviering tegen oogkwalen in Zutendaal.  
Op zondag 2 februari viert de Geschied- en Heemkundige Kring het feest van de Heilige Brigitta tijdens de 
eucharistieviering in de kerk van Zutendaal-centrum. Brigitta wordt aanroepen tegen alle oogkwalen en 
ziektes bij het hoornvee. Deze traditie gaat terug tot 1984 toen de heemkundige kring na restauratie van 
de Mandelkapel of Witte Kapel op de Stalkerweg zich ontfermde over dit gebouw en de heilige die er 
vereerd werd. De eucharistieviering ter ere van Brigitta en het uitdelen van een huiszegen en gewijde 
tarwe zijn een jaarlijkse traditie. Na de mis wordt er gezorgd voor de heerlijke Brigittakoek en bijhorend 
drankje. De mooie kapel, die met de heraanleg van de Stalkerweg in een heel ander decor is terecht 
gekomen, wordt opengesteld voor de geïnteresseerden.. Mandelkapel/Witte Kapel. Stalkerweg 
Zutendaal.  Eucharistieviering om 9u30      
 
 

 

  



Februari 

Lichtmis.  
Veertig dagen na Kerstmis. Bij de Presentatie van Christus in de Tempel herdenken de orthodoxen en 
rooms-katholieken dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de 
geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, 
veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en twee duiven. 
Voor de kalenderhervorming van 1969 heette het feest in katholieke kring: Maria Lichtmis (ook 
Candlemas) Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het 
is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig 
dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen. Vandaar ook de Latijnse naam 
Purificatio Mariae. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. In de 
Oosterse kerken wordt het feest zoals alle feesten dertien dagen later gevierd dus op 15 februari. 
Gebruiken: Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden 
voor de mis, vandaar de naam Lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar 
kaarsen (Zweeds: Kyndelmisse, Frans: Chandeleur) Het is tevens de traditie dat er op Maria Lichtmis 
pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of 
ze maakt haar pannetje warm, al heeft het woord ‘pannetje’ in het oude Nederlands taalgebruik ook nog 
een seksuele bijbetekenis. Lichtmis is ook de datum van het patroonsfeest van de Katholieke Universiteit 
in Leuven, waarvan Maria de patroonheilige is: de Sedes Sapientiae.      
 
Pèèrdskeutelen in Eisden-Dorp. De gelovigen die op Aswoensdag met een askruisje op het voorhoofd uit 
de kerk van Eisden-Dorp komen, krijgen aan de kerkdeur een ‘pèèrdskeutel’ van Pèèrdskeutele Pier. Deze 
traditie wordt door Stichting Erfgoed Eisden in stand gehouden en is een overblijfsel van een 
pachtovereenkomst tussen de kerk en Pier Ramaekers. Die moest in ruil voor pachtgeld ieder kind dat op 
aswoensdag een askruisje kon laten zien een krentenbrood schenken ‘so groot als eenen pèèrdskeutel’. 
Na het vastenbrood volgt het traditionele proces van Malbrook door carnavalsvereniging Van Eisder Gijs 
tot Bosbeir. Malbrook kreeg de schuld van alles wat in het dorp mis liep, en belandde op de brandstapel. 
"Die traditie ontstond tachtig jaar geleden onder invloed van de gastarbeiders" weet Jan Kohlbachter van 
de Stichting Erfgoed te vertellen.. Eisden-Dorp kerk. 'Peerdskeutele Pier deelt op Aswoensdag na de 
aswoensdagmis om 14 uur aan de kerkdeur in Eisden-Dorp ‘Peerdskeutele’ uit aan de kerkgangers met 
een askruisje. De Stichting Erfgoed Eisden houdt dit oude volksgebruik om broodjes uit te delen in ere. 
Daarna is de Raad van Elf Van Eisder Geis tot Bosbeir in de harmoniezaal gastheer voor het Hieringebiete 
met het Malbrookproces en de Malbrookverbranding op het Vrijthof. 
 
Boeken- en Platenbeurs in Maaseik.  
Voor de 28ste keer organiseert de Maaseikse harmonie Concordia in februari een tweedehands boeken- 
en platenbeurs. In Harmoniezaal van Eyck kan u uw keuze maken uit een voorraad van naar schatting 
80.000 boeken en 10.000 cd’s , lp’s en singles. De beurs is gratis toegankelijk. In het weekend bent u 
welkom van 10 tot 18 uur; op weekdagen van 14 tot 20 uur. Harmoniezaal Van Eyck ligt aan de Koning 
Albertlaan 23 in Maaseik. Meer info: 089/564577. www.harmonieconcordiamaaseik.be . op weekdagen: 
van 14 tot 20 u tijdens weekend: van 10 tot 18 u. gratis.   Op de beurs liggen 70000 boeken en 20000 
platen die nu voor een prikje verkocht worden. HBVL 2014:  Alle boeken zijn in categorieën ondergebracht 
zegt Henri Thijssen van de Harmonie.  Daar zijn we vier weken mee bezig geweest. Het gaat om romans, 
kinderboeken, boeken over Limburg, stripverhalen, maar ook aparte werken die je nergens meer kan 
vinden. De Harmoniezaal Van Eyck is voor de gelegenheid omgevormd tot een grote bibliotheek. Op de 
eerste etage kan je oude platen aankopen. Thijssen:  De harmonie krijgt de boeken, die we een heel jaar 
verzamelen en bij mensen thuis ophalen. We verkopen de werken om onze kas aan te vullen en nieuwe 
muziekinstrumenten aan te kopen. Henri Thijssen was in zijn loopbaan bibliothecaris en weet hoe met 
boeken om te gaan. ‘Een aardigheid dit jaar is dat de bibliotheek van Renier Pannemans uit Eisden wordt 
verkocht. Die was medewerker bij de BRT en overleed in 1979. Nu moest .zijn huis ontruimd worden. 
‘Neer van Tiéna’ - zoals Reniet in Eisden bekend stond - had zich opgewerkt in de letterkunde en was 
redacteur bij een heleboel Vlaamse tijdschriften. Vlaamse auteurs droeg hij hoog in het vaandel. Zijn 
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bibliotheek bestond uit ruim 300 banden en er zijn pareltjes bij. Een deel van zijn werken hebben we 
afgestaan aan Limburgensia. Deze vereniging zet Limburgse auteurs centraal.   
 

Valentijnsdag.  
Valentijnsdag is de dag waarop je extra aandacht hebt voor je geliefden. Die aandacht zie je vaak terug in 
kaarten, bloemen of cadeautjes. Daarnaast gaat men ook vaak naar de film of doet men iets anders leuk 
op die dag. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Valentijnsdag wordt samen gevierd met de 
feestdag van twee Christelijke Martelaren, maar deze martelaren hebben niets te maken met de dag die 
we op Valentijnsdag hebben. Veel mensen denken dat Valentijnsdag ooit is gevierd om een Romeins 
vruchtbaarheidsfeest te vervangen. in 496 veranderde de Paus dit vruchtbaarheidsfeest in de Sint-
Valentijnsdag. De populariteit van Valentijnsdag is de laatste jaren erg gegroeid. Dit komt vooral omdat 
bedrijven zagen dat ze er veel winst uit konden halen. In de Verenigde Staten ging men zich vooral 
focussen op de liefde, niet alleen op de anonieme liefde. Op die manier kon meer winst gehaald worden, 
omdat een grotere doelgroep werd aangesproken. In Nederland is deze omslag rond midden jaren ‘90 ook 
duidelijk te zien. Winkels die het goed doen zijn vooral de boekenwinkels, bloemenwinkels en 
cadeauwinkels. Daarnaast worden ook speciale Valentijnfilms gemaakt en draaien de bioscopen overuren 
op Valentijnsdag. In Bree zijn voor de gelegenheid van Valentijnsdag een paar werfdoeken bij de Grauwe 
Torenwal omgetoverd tot valentijnswand. Voorbijgangers kunnen op de werfdoeken valentijnswensen 
uitwisselen. De reacties zijn positief.  
 
Valentijnstraat in Koersel maakt reputatie waar.  
De Valentijnstraat is weer helemaal in de stemming: De bewoners van de 33 huizen in de Valentijnstraat 
in Stal-Koersel vieren al voor de zesde maal op rij het feest van de geliefden. Het feest startte destijds na 
een traktatie van een bewoner. voor zijn verjaardag en zijn brugpensioen. Dat groeide uit tot een 
Valentijn-veertiendaagse want zolang bleef de versiering hangen. De buurtbewoners versieren hun straat 
naar goede gewoonte: rode hartjes op witte plastiek, die rond de bomen wordt gewikkeld, uitgeknipte 
Cupido’s, bordjes met ‘Valentijnszone’ en lichtjes in hartvorm, die de straat ‘s avonds en ‘s nachts een 
romantische gloed geven. Een gelegenheidslied zoals in het verleden was er dit jaar niet en ook de 
liefdeselixir Valentino d’Amore, gebrouwen door een plaatselijke bewoner, was er dit keer niet bij. Een 
versierde Valentijnstraat zoals bij ons moet je al ver gaan zoeken’ aldus initiatiefneemster Marinette 
Duymelinck. Onze straat is echt wel uniek: op internet heb ik ontdekt dat je voor zoiets al naar Nederland 
moet’.. Stal Koersel - Valentijnsstraat. De bal ging aan het rollen toen een medebewoner eind vorig jaar 
(2007) in de Gildezaal in de Valentijnstraat zijn pensionering vierde. ‘Er was al langer sprake van om iets 
met valentijn te doen’ weet Hilde De Clerck. Dus werd een heus valentijnscomité opgericht. De 
valentijnsploeg ging naarstig aan het knippen, plakken en schilderen. De buurt maakte hartjes in 
kippengaas en isomo, en hartjes met lichtjes die ‘s avonds branden. Van bedrijven kregen we kleefband 
en plastiek. De buren pakten de bomen en de zuilen, eigendom van de stad Beringen, in met witte 
plastiek vol rode hartjes. De gepensioneerden spanden ijzerdraad tussen de bomen, de stadsdiensten 
poetsten de straat en de drukker in de straat drukte Cupido’s Alle kosten worden gedragen door de 
bewoners Een bewoner die amateur-wijnbrouwer is brouwde een ‘Valentino d’amore een vuurrode 
kersenlikeur. Het is een liefdevolle drank met een gloeiend etiket geworden. Poldine Deelkens schreef een 
gelegenheidslied op de wijze van ‘Daarbij die Molen’. Daarin zit een allusie op de naamgeving van de 
straat: ‘Ooit was er hier een oude hoeve, eigendom van de Norbertijnen van Averbode’ wist Gerda 
Vanhees. ‘De Norbertijn die kwam logeren in de hoeve heette Valentijn, vandaar de mooie naam van onze 
straat’  
HBVL 2013: ‘Uit onderzoek bij 1000 Belgen blikt dat mannen nog altijd massaal bloemen kopen met 
Valentijn. De rode roost blijft de populairste bloem. Bijna 34 % van de mannen koopt voor Valentijn 
bloemen voor zijn geliefde. Parfum en juwelen staan op plaats twee en drie. In hun verlanglijstje staan 
bloemen bij de vrouwen op de tweede plaats. Op plaats  één staat een weekendje weg. Wellicht is het dus 
niet toevallig dat mannen vooral een weekendje weg krijgen van hun vrouwen. Parfum staat op de tweed 
plek, elektro op de derde. Nochtans krijgen mannen het liefst elektro.   
 
  



Kunst en Antiekbeurs in Hasselt.  
De 35ste editie van de Antiekbeurs loopt van 23 februari tot 26 februari 2018 in de Grenslandhallen in 
Hasselt. 65 gespecialiseerde antiekhandelaars en kunstgalerieën uit zes landen etaleren er een  
gevarieerd aanbod, dat zowel bestaat uit echte antieke stukken als uit hedendaagse kunstwerken. U vindt 
er o.a. juwelen, antieke boeken, oude schilderijen, gravures, meubelstukken, keramiek, design enz.. Meer  
info: 070/345345 www.hasselt-artanticfair.com  . Grenslandhallen Hasselt. dagelijks open van 11 tot 19 
uur.  
 
 
Rommelpotzingen in Lanklaar 
Speciale weetjes : 'De Gezinsbond, het Oudercomité van De Startbaan en Buurtwerking Lanklaar sloegen 
de handen in elkaar voor het ‘Rommelpotzingen’. Zestig kinderen hebben zich ingeschreven om in  
carnavalkostuum te gaan zingen. Ze zingen voor spek en eieren of snoep aan de deuren in Lanklaar. HBVL: 
We hebben 480 eitjes bij elkaar gezongen, 75 lapjes spek en heel veel snoep.   
 
Gingelom: Kinderen in Montenaken zingen voor braaë spek.  
In Montenaken wordt de traditie van vastenavond levendig gehouden. De jongens en meisjes van het 
lager onderwijs trekken de straat op. Vroeger kregen de kinderen een braaë spek en wat brood, vandaag 
krijgen ze centjes. Maar het lied in het plaatselijk dialect waarmee ze ieder jaar van deur tot deur gaan 
klinkt nog steeds ‘braaën, braaën, ick kom ni meer voor d’ander jare’. Vroeger gingen de kinderen op 
vette dinsdag een hele dag lang van deur tot deur. Tegenwoordig lopen de kinderen op hun vrije 
woensdagnamiddag door de straten van Montenaken. In beursjes die rond hun nek hangen, zamelen ze 
de centjes in.  
 

Carnaval in Zutendaal   
speciale weetjes: De gemeente telt 2 carnavalsverenigingen: de Plateaukes en de Leeglaipers. Deze 
groepen nemen deel aan stoeten in Genk, Lanaken en Rekem. In Zutendaal zelf is geen stoet. De KSA en 
VKSJ organiseren op Verloren maandag wel een stoet. Zutendaal is  é én van de enige gemeenten in onze 
provincie waar prins-carnaval op aswoensdag, tijdens de eucharistieviering, zijn prinselijke symbolen aan 
de priester geeft.  
 

Carnavalstoeten in Limburg - data. 
Een volledig overzicht van alle carnavalstoeten en optochten in Vlaanderen vind je op de website 
www.fenvlaanderen.be. Vanaf vrijdag 10 februari zijn er bij ons al heel wat stoeten gepland. Hier volgt 
een opsomming van alle stoeten:  
zaterdag 10 februari  

• Stoet in Genk - om 14u11 - toegang gratis  

• Stoet in St Huibrechts Lille - om 13u11 - toegang 4 euro (jonger dan 12: gratis)  

• Stoet in Ophoven - om 14u11 -Stoet in Teuven om 14u11 - gratis  

• Jeugdstoet in Tongeren om 14u33 - gratis zondag 11 februari 

• Bessemkaravaan in Lanaken om 14u11 - toegang 3 euro 
• Stoet in Tongeren - om 14u11 - toegang 3 euro  

• Stoet in Lommel - om 14u11 - toegang 3 euro  

• Lichtstoet in Neerpelt - om 19u33 - toegang 4 euro  

• Stoet in Hamont - om 14u11 - toegang 2 euro  

• Stoet in Kaulille - om 14u11 - toegang gratis 

• Stoet in Lummen - om 14u11 - toegang 2,50 euro  

• Stoet in Eksel - om 14u11 - toegang 2 euro  

• Stoet in Zonhoven - om 14u11  
• Stoet in Eisden-Dorp - om 14u11  

• Stoet in Opglabbeek - om 14u11 - toegang gratis  

• Stoet in Kanne - om 14u33 - toegang gratis  

http://www.hasselt-artanticfair.com/


• Stoet in Kinrooi - om 14u11  
maandag 12 februari:  

• Stoet in Sint-Truiden - om 13u11 - toegang gratis  

• Stoet in Bocholt - om 14u11 - toegang 2,50 euro - kinderen gratis  

• Stoet in Rekem - om 14u - toegang 3 euro  

• Stoet van de Djimmers in Moelingen - om 14u11 - gratis  

• Stoet in Vroenhoeven - om 14u11 - toegang gratis  

• Stoet in Molenbeersel - om 14u11  
• Stoet in Lutlommel om 14u11 - toegang gratis  
dinsdag 13 februari:  

• Lichtstoet in Wellen - om 20u11  

• Stoet van de Waggelerre in ‘s Gravenvoeren - om 14u11 - toegang gratis  

• Stoet in Smeermaas - om 15u11 - toegang 3 euro  

• Kloontjesstoet in Maaseik - om 20u11  

• Stoet Sint Oda in Overpelt - om 13u - toegang is gratis  

• Kinderstoet in Kanne - om 14u - toegang is gratis  
zaterdag 17 februari:  

• Stoet in Uikhoven - om 14u11  

• Stoet in Genoelselderen - om 14u11 - toegang is gratis  
• Stoet in Rukkerlingen-Loon en Mechelen-Bovelingen - om 14u11 - toegang is gratis  
zondag 18 februari:  

• Stoet in Bilzen - om 14u11 - toegang 3 euro  

• Stoet in Borgloon - om 14u11  

• Stoet in Rotem - om 14u11  

• Stoet in Overpelt - om 14u11 - toegang is 3 euro  

• Stoet van de Boemelaire in Sint-Martens-Voeren om 14u11 - toegang is gratis  

• Stoet in Opgrimbie - om 14u11  

• Stoet in Kessenich - om 14u11  

• Stoet in As - om 14u33 - toegang is 2 euro  
zaterdag 24 februari:  

• Lichtstoet in Gellik - om 19u - toegang is 3 euro  
Zondag 25 februari: 

• Stoet in Stokkem - om 14u11  
• Stoet in Leopoldsburg - om 14u11 - toegang is 4 euro  

• Stoet in Haren-Borgloon - om 14u11  
zaterdag 3 maart:  

• Lichtstoet in Vlijtingen - om 19u33 - toegang is gratis  

• Kinderstoet in Mechelen-aan-de Maas om 14u11  
zondag 4 maart:  

• Stoet in Mechelen-aan de Maas om 14u11  

• Stoet in Meeuwen - om 14u11 - toegang 3 euro  

• Stoet in Diepenbeek - om 14u11 - toegang 2,50 euro  
zaterdag 10 maart 

• Lichtstoet in Bree - om 20u33 - toegang 4 euro (tot 14 j gratis) 

• Stoet in Veldwezelt - om 14u33 - toegang 3 euro  

• Clownenstoet in Hasselt - om 15u - toegang is gratis  
zondag 11 maart:  

• Stoet in Maaseik - om 14u11  
• Stoet in Hasselt - om 14u - vrije bijdrage  

• Stoet in Eisden-Tuinwijk - om 14u11  

• Stoet in Val-Meer - om 14u33 - toegang is gratis  
zaterdag 17 maart: 



• Stoet in Millen - om 14u33 - toegang is gratis  

• Lichtstoet in Banneux Wijk Hasselt - om 20u11  

• zondag 18 maart:  

• Stoet in Halen - om 14u33 - gratis  

• Stoet in Diest - om 14u33 – gratis  

• Stoet in Grote-Spouwen - om 14u11 - toegang is 2 euro  
• Stoet in Kotem - om 14u11  

• Stoet in Oostham - om 14u11 - gratis  
zondag 25 maart:  

• Stoet in Tessenderlo - om 14u11 - toegang is gratis  
maandag 2 april:  

• Paasmaandagoptocht in Kermt-Spalbeek-Tuilt - om 13u11  
zondag 8 april:  

• Stoet in Heusden om 14u11 - gratis.  
Op diverse locaties in onze provincie www.fenvlaanderen.be.  
 
De Blauw Sjuut weer onderweg.  
De carnavals- en folklorevereniging legt elk jaar (dit jaar voor de 67ste keer) in de week voor Vastenavond 
met hun boot op wielen het parcours af dat de carrus navalis (scheepswagen) hen in 1133 voordeed. In de 
week van 20 februari 2017 vertrekt het Narrenschip op haar 67ste tocht om in de hele regio carnaval en 
vastelovend aan te kondigen Het narrenschap gaat ruim dertig keer voor anker bij gemeentescholen, 
verenigingen en instellingen. Voor Belgisch - Limburg gebeurt dat onder meer in Lanaken en Tongeren 
Wie meer wil weten over de tocht kan surfen op de website www.blauwsjuut.nl .  
De week voor carnaval trekt de Blauw Sjuut traditioneel door Zuid-Limburg en de grensstreek. Tijd om ons 
licht te laten schijnen over elf prangende kwesties. -Die de Sjuut in Heerlen kwam De Blauw Sjuut kent 
een historie van 46 eeuwen. Een voorloper van het narrenschip werd immers al rond 2600 voor Christus 
bij festiviteiten door de straten van oud-Babylonië gesleept. De Grieken, de Romeinen en de Germanen 
gebruikten de scheepwagens ook. De Gilde van de Blauw Sjuut houdt 1133 aan als geboortedatum van de 
eigen boot, die gebouwd werd door een boer uit Kornelimunster. De Winkbulle waren zo slim om het 
fenomeen in 1949 te claimen en sindsdien is de schuit daar niet meer weg te denken. Mag zo’n schip op 
de weg? Een beetje respect, alsjeblieft. De oerversie van de Blauw Sjuut mag dan 47 jaar oud zijn, de DAF 
vrachtwagen is in de loop van de jaren grondig verbouwd en gemoderniseerd. Zo was er in 1988 een grote 
facelift, en tegenwoordig is ze voorzien van allerlei hulpmiddelen zoals camera’s, spiegels en andere 
veiligheidssnufjes. De wagen wordt elk jaar gekeurd door de rijksdienst Wegverkeer. Het vaartuig is ruim 
13 meter lang, 2,60 m breed en heeft een hoogte van 4,05 meter. De maximumsnelheid is 70 km/uur. 
Schoon aan de haak weegt hij 9 ton. -Op de Sjuut gaat het er net aan toe?  Zeker, maar dat is niet altijd zo 
geweest. Dan praten we dus over eeuwen geleden. De legende wil dat de Sjuut een broedplaats was van 
boze geesten. In een gedicht uit 1413 wordt gerept van een bemanning van een zeer divers pluimage. Het 
merendeel bestond uit rijkeluiszoontjes, domme kooplieden, vraatzuchtige monniken en geile nonnen. 
Echt waar. In de Middeleeuwen waren langs de scheepsroute woeste feesten en andere uitspattingen. De 
opvarenden zelf waren evenmin vies van orgiën. Hoe netjes is het anno 2017. De onderlinge sociale 
controle is groot en er wordt onderweg op de Sjuut niet gedronken. Wie zich niet respectvol gedraagt is 
lid af. Voor altijd. -Mogen er geen vrouwen mee ? Dat is een groot misverstand. Vrouwen mogen zeker 
solliciteren om mee te gaan, de eerste bemanning in 1133 bestond zelfs voor een deel uit het andere 
geslacht. Maar het klopt dat de Sjuut een echt mannenbolwerk is. De afgelopen jaren hebben een stuk of 
acht vrouwen gesolliciteerd om aan te monsteren. Het aantal kandidaten dat zich aanmeldt is echter 
groot en het aantal plaatsen beperkt. De leden van het broederschap bestaan uit veertien leden en 
hebben voorrang. Tot nog toe is het er dus niet van gekomen. Omdat de huidige bemanning als uitermate 
vrouwvriendelijk te boek staat, zou het zomaar kunnen dat het er in de komende jaren toch van gaat 
komen. -Vaart de Sjuut in alle gevallen? In principe wel, maar uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. De 
Blauw Sjuut heeft na vele omzwervingen sinds 1949 Heerlen als thuisbasis en er is een gilde die de traditie 
sindsdien voortzet. In 1949 was meteen de eerste tocht, die toen overigens maar  één dag duurde. Daarna 
is het een vijfdaagse geworden. In 1953 werd de zaak afgeblazen uit piëteit voor de slachtoffers en de 
nabestaanden van de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland. In 1991 gooide de verfoeide 

http://www.blauwsjuut.nl/


Golfoorlog roet in het eten. Dus zitten we dit jaar op 67.  Hoe zit het met de marsroute van de Sjuut? De 
Sjuut vertrekt traditioneel op de maandagavond voor carnaval vanaf het Pancratiusplein en legt op 
vrijdagavond weer in Heerlen aan. In de tussenliggende tijd worden ‘havenplaatsen aangedaan in de hele 
regio (in 2015: 33) Er zijn officiële ontvangsten in gemeentehuizen, maar ook scholen en instellingen 
(zorgcentra en verpleeginrichtingen voor mensen met een beperking) worden bezocht. De ontvangsten 
worden vooraf allemaal tot in kleinste details voorbereid, via persoonlijke bezoeken en talloze gesprekken 
gesprekken. Hoe zit het met het geld? De Blauw Sjuut is - hoe je er ook tegenaan mag kijken - een 
culturele uiting die niet meer uit Limburg weg te denken is. Het in stand houden van zo’n stuk erfgoed 
kost. Komt het even goed uit dat het narrenschip een rits trouwe sponsors heeft. Dat is niet voldoende. 
De grootste inkomstenbron is de contributie die de veertien bemanningsleden betalen. Dat geld gaat 
onder meer op aan hotelovernachtingen en eten. Hoewel het niet om kapitalen gaat, moet je dus wel 
bereid zijn om een geldelijk offer te brengen. De man die wat betreft pecunia alles in de gaten houdt is de 
Minister van Financiën, een gevreesd man vanwege zijn ijzeren hand. Het aanzien van de Sjuut? De 
reputatie van de huidige Blauw Sjuut is uitstekend. Er wordt met respect naar de Heerlense gasten 
gekeken. Dat blijkt uit tal van ereprijzen die de Gilde de afgelopen jaren heeft gekregen. Gedeputeerde 
Staten van Limburg bijvoorbeeld hebben de Blauw Sjuut bij besluit van 15 februari 2015 benoemd tot 
Ambassadeurs van de Limburgse Vasteloavend. Enkele jaren geleden ging de hoogste 
carnavalsonderscheiding die Limburg kent - de Orde van de Gulden Humor - naar het gezelschap. En 
onlangs, op 13 november 2015 ontving de Gilde de Bronsgroene Leeuw. Dat is de hoogste orde van de 
Belgische koepelorganisaties van carnavalsverenigingen. Inderdaad, eerbiedwaardig. -een week weg, ..dat 
was het? Nee, de Sjuut vaart niet alleen vlak voor carnaval. Tussen de 11de van de 11e en carnaval is het 
schip ook met regelmaat onderweg. Door het jaar heen komt de bemanning  é én keer per maand bij 
elkaar om de tocht voor te  bereiden. Tijdens de bijeenkomsten wordt bepaald hoe de route van dat  
jaar loopt en welke bezoeken worden afgelegd. Er is een draaiboek van 35 pagina’s waarin van minuut tot 
minuut staat aangegeven hoe de vijf dagen verlopen. De kapitein van de Sjuut blaast op een toeter om 
iedereen aan boord te krijgen. (-)Hoe modern is de Sjuut? De Gilde is niet  wereldvreemd, met accounts 
op Twitter en Facebook. De moelemeëker is echter de spreekbuis van de Sjuut. Hij voert bij alle 
gelegenheden het woord, neemt zaken op de hak en bedient mensen van repliek. Wie de  
belevenissen van de bemanning van de Sjuut live wil volgen, kan dat doen via Twitter. -Niet vies van een 
medaille De Gilde van de Blauw Sjuut deelt zelf ook onderscheidingen uit? Niet één, niet twee, maar vijf. 
Bekendste is de pïtsj-orde, de frivole benaming van de onderscheiding die de bemanning naar eigen 
inzicht elk jaar uitdeelt. Dat zijn er ruim 400  De seizoens- en de kapiteinsorde worden daarentegen elk 
jaar in beperkte oplage weggegeven. Een speciale decoratie zijn de Eëzelsoeëre, een paar ezelsoren, die 
een man of vrouw krijgt die een kapitale blunder heeft begaan. De hoogste onderscheiding is de Orde van 
de Carnavalsvierder. Die wordt uitgereikt aan een willekeurig persoon. Waarmee de essentie van carnaval 
wordt benadrukt: de omkering van de maatschappelijke orde.   
 
Vastenavond.  
Vastenavond (ook gekend als ‘Vette Dinsdag’) is de dinsdag voor Aswoensdag en traditioneel het einde 
van de carnavalsperiode. Tot dinsdagnacht 24u mag nog Carnaval worden gevierd en is het toegelaten 
zich als vastenavondgek te verkleden. In de katholieke traditie is klokslag middernacht Carnaval voorbij en 
begint de veertigdaagse vastentijd tot het paasfeest. In Limburg staat het gehele Carnaval bekend als 
‘vastelaovendj dat Limburgs is voor Vastenavond. De Vastenavond zelf wordt ‘lèsten daag vanne 
vastelaovendj’ (laatste dag van de carnaval) of ‘carnavalsdinsdig’ genoemd en op die dag vinden veel 
afsluitende activiteiten plaats zoals het Uulverbranje in Montfort. In Noord-Holland wordt Vastenavond 
‘dikke dinsdag’ genoemd. In Engelstalige landen heet deze dag onder andere Mardi Gras of ‘Pancake 
Tuesday’ omdat deze dag traditioneel pannenkoeken worden gegeten. 
 
Carnaval in Sint-Truiden   
speciale weetjes. 12/02/2013: De laatste doet het licht uit - De Truiense carnavalisten en hun 
sympathisanten kwamen dinsdag om 19u11 samen op de Groenmarkt voor het uitblazen van de ‘Elf 
Latsjanen’. Daarmee wordt de carnavalsvijfdaagse symbolisch afgesloten. Om het af te leren, was er tot 
slot nog een ultieme kroegentocht en daar hoorde ook het traditionele haringbijten bij. . Sint Truiden - 
binnenstad. www.sint-truiden.be  of www.raadvanelf.be . De publieke belangstelling voor de Truiense 
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stoet nam de jongste jaren spectaculair toe. In 2003 telde men ruim 3 000 toeschouwers, in 2004 steeg 
hun aantal tot 5 000 en vorig jaar was er sprake van 6 000 feestvierders. Carnaval wordt big business. 
Horeca en handelaars herontdekten het carnaval en zien commerciële mogelijkheden in het volksfeest. 
Meer en meer handelaars zijn bereid te sponsoren. De aanpak en de organisatie van het carnaval zijn ook 
gewijzigd. Leden van de Raad van Elf worden actiever betrokken bij de organisatie. De tijd dat de Raad 
kon toekijken is voorbij.   
 
Carnaval in Kortessem  
24/02/2015: Carnavalsvereniging ‘Dee van Kotshoven’ bestaat 5 jaar. De vereniging startte het nieuwe 
carnavalsseizoen met een groot bal in het cultureel centrum van Kortessem met tal van ludieke 
optredens. Met de opbrengst werd de nieuwe carnavalswagen verder ingericht en kledij  
gezocht voor de 25 leden. Pastoor Alain Bruyninx kwam de nieuwe praalwagen en de leden van de 
vereniging inzegenen.  
 
Carnaval in Lanaken  
speciale weetjes 15/02/2014: Al voor de 10de keer organiseert carnavalsvereniging Apollonaise uit 
Lanaken op zaterdag 15 februari de verkiezing van het ‘Sjuunste Aaijt Wief’. Deze ludieke 
schoonheidswedstrijd voor verklede ‘oude wijven’ lokte de voorbije jaren 1500 carnavalisten. Locatie: Aan 
de Engelse Hof 10 Meer info: www.apollonaise.be  - toegang is gratis  
13/02/2013: In Lanaken wordt het eerste carnavalweekend afgesloten met het traditionele haringhappen 
oftewel hieringbiete. De baas van brasserie NewChevaljee had 360 haringen opgehaald. Omstreeks 20u 
zagen bij hem al een 40-tal hieringbieters met een pint klaar om te happen. ‘Vandaag is het lege-
portemonnee-dag. Daarom kost een pint maar 1 euro. Haringen krijgen ze zoveel als ze binnen krijgen. Op 
is op. 
03/02/2013: Op zondag 3 februari wordt in het cultuurcentrum de Carnaval Top 111 bekendgemaakt met 
de leukste, mooiste en beste carnavalsliedjes. Het is een initiatief van de lokale radio Lanaken. Er zijn ook 
optredens van o.a. Juulke, Frans Theunisz, Veer geve Gaas, Jus te Neve. Locatie: CC, aan de Engelse Hof 10 
in Lanaken. Toegang is gratis. Info: www.Irl.fm  
 
Carnavalsmissen en avonden (in het dialect).  
Tal van carnavalsverenigingen houden ter gelegenheid van carnaval een carnavalsmis in hun eigen dialect. 
Die vinden vaak plaats bij het begin of de opening van het carnavalsseizoen. Voor aswoensdag willen ze 
met zijn allen nog eens uit de bol gaan om dan wat soberder naar Pasen toe te leven. Daarom dat ook tal 
van verenigingen deze gekke dagen met een carnavalsmis in het eigen ‘plat de carnavalstaal bij uitstek. 
Wapperende carnavalsvlaggen op de toren van de Sint-Pieterskerk en klokkengelui kondigden op zondag 
11 februari 2018 in Rekem de dialectmis van de Brikkebekkers aan. Zangkoor Crescendo zette meteen de 
juiste toon met de Rekemse versie van de gospel ‘Go tell it on the mountain’ of in het Rekems dialect 
vertaald: ‘Goat ‘t euveral vertelle dat het carnaval is’. Hoewel priester Van Cleef beweerde het Rekemse 
dialect niet machtig te zijn, kweet hij zich perfect van die taak. Je maakt het niet elke dag mee dat een 
priester in de kerk vloekt en dan nog in het Rekems plat. ‘In de parabel van de vier muziekinstrumenten 
en het bijbelverhaal van de bruiloft van Kanna komt het ‘wij-gevoel bovendrijven, een gevoel dat tijdens 
het carnaval hoogtij viert en dat vorm wordt gegeven door de Brikkebekkers om mensen in Rekem 
gelukkig te maken, aldus Van Cleef. Voor dat wij-gevoel zorgden de artieste Saskia Theunisz en zangkoor 
Crescendo al in de parochiekerk. Zij kregen met ‘Ezelke’ en ‘Geneet van ‘t lève’ zowaar prins Jordy I, 
jonkheer Joeri, de Brikkebekkers en de kerkgangers aan het ‘sjonkelen’  
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Vette dinsdag in Hasselt.  
Vette dinsdag was de dag waarop vroeger het vet in huis opgemaakt werd, voor de start van de 
vastenperiode. In Hasselt vindt er op die dag steevast een sfeervolle jaarmarkt plaats op het Kolonel 
Dusartplein. Tal van standhouders zakken speciaal voor die gelegenheid af met hun favorieten 
koopwaren. Meer info: markt@hasselt.be of 011/239345. Kolonel Dusartplein - Hasselt '. van 8 tot 13 uur. 
gratis.      
 
Aswoensdag: haringbijten of haringhappen.  
Om nog eens alles na te vertellen van de voorbije dagen wordt er op vele plaatsen getrakteerd op een 
gratis haring. Uiteraard wordt hier ook weer het nodige vocht bij geschonken en durft deze avond ook tot 
een feest uit te groeien. Waar dit gebruik nu precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk. De haring, 
eigenlijk vis, heeft meerdere betekenissen. Zo is Aswoensdag een dag waarbij je begint met matigen. Het 
is de start van vasten. Vlees was vroeger duurder dan vis. Daarom werd er dus vis gegeten. Veel 
katholieken deden/doen dit ook op vrijdagen. Daarnaast bevat vis verschillende voedingsstoffen die het 
vasten makkelijker zouden moeten maken. In de vroegere tijden had je maar twee soorten vis, haring en 
makreel. Waarom nu de traditie met haring is voorgezet is niet zo snel duidelijk. Daarnaast staat vis ook 
voor Jezus Christus zelf. In het oud-grieks wordt vis geschreven als Ichthus. Ieder letter in het woord 
Ichthus is een afkorting voor een ander woord. Deze woorden wormen de volgende zin: Jezus Christus, 
Gods zon, (en/de) Redder. Het eten van de vis herinnerde ons aan het lijden van Jezus Christus. 
Hieëringbi-jte: in Maaseik op 13 februari 2018. En op diverse locaties in onze provincie.  
Er werd mij verteld dat het haringbijten noodzakelijk was omdat vijf dagen zware lichamelijke inspanning 
veel van een body vergde en haring - zeer rijk aan eiwitten - de verloren energie weer kon reguleren. Ten 
tijde van de christenenvervolging in Rome, tekenden de christenen met een stok een vis in het zand, als 
herkenning ‘ik ben ook christen’. ‘Omdat ze tijdens de vasten geen vlees maar wel vis mochten eten, 
legden veel mensen een grote voorraad haringen aan. Ze moesten het dagelijkse spek vervangen en 
werden ook schertsend ‘spek met steerten’ genoemd. ‘Het ‘haringbijten’ wordt ook wel ‘haringrijden’ of 
haringspringen’ genoemd . Boven de huisdeur werd een haring opgehangen en al springend probeerden 
de bewoners de kop van de haring af te bijten. Op andere plaatsen werden de haringen aan een koord 
geregen.   
      
Aswoensdag - ‘kruiskensdag’  
Aswoensdag op de eerste dag na Carnaval is de eerste dag van de veertig durende vastentijd die loopt tot 
Pasen (zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een 
kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden. 
Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis. In de veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel 
sober; er wordt alleen het hoogstnodige gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal 
uit de bijbel, waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Op 
Aswoensdag is er een kerkdienst waarbij iedere kerkganger naar voren moet komen en voor het altaar 
staand van de priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes op het voorhoofd krijgt met de woorden ‘Gij 
zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren’. Aanvankelijk (in de Middeleeuwen) werd het hele hoofd 
van de mannen met as bestrooid, bij de vrouwen bleef het tot het voorhoofd beperkt. In de loop der 
eeuwen werd de as-oplegging herleid tot een symbolisch kruisje en Aswoensdag kreeg de naam 
‘kruiskensdag’. De as komt meestal van verbrande palmtakjes die het vorige jaar op Palmzondag gewijd 
werden, maar ook wel eens van altaarlinnen en kelkdoekjes, of van watten die gediend hebben voor het 
zalven van de sacramenten. Bijgeloof: Onder de kinderen leefde de overtuiging dat zij die hun kruisje tot 
Pasen konden houden een nieuw pak van de pastoor kregen of gratis bij de paters mochten gaan eten. 
Weerspreuken: ‘Schijnt op Aswoensdag de zon, dan wordt het een goed appeljaar’. ‘Het weer van 
Aswoensdag houdt men de gehele vasten’ ‘De vastentijd zonder regen, verkondigt een jaar met  
veel zegen’. op diverse locaties in onze provincie.  
 
  



Carnaval in Genk  
speciale weetjes: Naar jaarlijkse traditie werd het vuur aan de schenen gelegd van Malbroek. De deugniet 
is immers oorzaak van alles wat is fout gelopen in Genk. Zo “n honderd aanwezigen konden op het 
Stadsplein met een kom soep of met een borrel meegenieten van het vuurspektakel. Al even  
traditioneel was het theaterstukje dat de Ghesellen vooraf brachten. De Malbroekverbranding is het 
sluitstuk van het carnavalseizoen in Genk. Diezelfde avond legden de leden van de Spasbinken hun 
medailles neer en gingen ze nog een keer uit de bol om daags nadien de kater weg te werken met een 
haring. Stadsplein Genk  
 
Carnaval in Maastricht 
Speciale weetjes: De zaterdag voor Vette Dinsdag krijgt de Stadspirns de sleutels van de stad, maar het 
straatcarnaval komt pas op zondag op gang met de ‘GROTE OPTOCH’. Typisch zijn de zate hermeniekes, 
de zogenaamd dronken harmonie-orkesten. Kakofonie gegarandeerd als ze elkaar ontmoeten. Op Vette 
Dinsdag houden ze een wedstrijd vals spelen op het Vrijthof. Sinds de jaren 1990 horen ook de 
sambabands bij het carnaval. Vrijthof - Maastricht (Nederland).  
 
Carnaval in Maaseik - Halfvasten-carnavalstoet.  
Jaarlijkse internationale halfvastenstoet, georganiseerd door KV Het Heilig Wammes. Vertrek om 14.11 op 
de Markt te Maaseik. Hoewel de oudste documenten teruggaan tot de 16e eeuw, is de Maaseiker 
carnaval- en halfvastenstoet, zoals we die nu kennen, onlosmakelijk verbonden met de 
carnavalsvereniging Het Heilig Wammes, opgericht in 1949. Carnaval komt uitgebreid aan bod in de 
Knapkoekstad. Halvasten wordt er ook wel eens ‘Wammeszondag’ genoemd en vormt het laatste luik van 
de carnavalsperiode: een prachtige internationale stoet, die aan Maaseik de titel  “Het Limburgs Keulen “ 
heeft gegeven, lokt dan tienduizenden bezoekers naar de Eikerstede. Voor meer info: KV het Heilig 
Wammes tel 089/564154 of www.heiligwammes.be  De Maaseiker carnavalsvereniging ‘Het Heilig  
Wammes’ dankt haar naam aan een mooi verhaal. Op een zomerdag legde een vermoeide landbouwer 
zich te rusten in de schaduw van de stadsmuur. Na zijn middagdutje vergat hij zijn wambuis (wammes)dat 
hij wegens de grote hitte had uitgetrokken. Spelende kinderen zagen plots het kledingstuk bewegen en 
haalden er mijnheer pastoor bij. Overtuigd dat hier bovennatuurlijke krachten aan het werk waren , ging 
de pastoor het duivelse jasje te lijf met veel wijwater. En ja, even later bewoog het niet meer. Een minder 
goedgelovige burger bracht de moed op om het ‘Heilig Wammes’ op te rapen. Meteen kon iedereen de 
ontelbare verdronken vlooien op de grond zien vallen. De Vlooienkoning, bronzen beeld van de Genkse 
kunstenaar Jan Praet, werd door de carnavalsvereniging Het Heilig Wammes in 1994 ter gelegenheid van 
haar feestjaar 4 x 11 aan de stad geschonken. Het stelt de carnavalskoning voor: enerzijds majestatisch en 
wijs, anderzijds arm en berooid, wat tot uiting komt in zijn sjofele kleding. Hij houdt de scepter met de 
drie maskers (de 3 carnavalsdagen) in de rechterhand, terwijl hij op het perkament in zijn linker hand de 
Maaseikenaren aanzet tot lachen en het vieren van vastenavond met het Heilig Wammes. De kleine 
figuurtjes stellen de vastenavondvierders voor, de vlooien die het Maaseiker carnaval doen bewegen. 
Meer info: 089/564154 - www.heiligwammes.be  Centrumstraten van Maaseik. Internationale 
carnavalstoet met ongeveer 100 groepen uit binnen- en buitenland. Vroeger was het een feest waarbij de 
rijkere burgers met eten en kleren op een wagen door de stad trokken om die onderweg voor de armen 
uit te werpen. Nu gooien de prinsen symbolisch met snoep. Vertrek om 14u11 Ter gelegenheid van deze 
stoet is er ook een halfvastenkermis.   
 
Carnaval - Kloontjestoet in Maaseik   
Op dinsdagavond trekt de voor België unieke clownstoet door de straten van Maaseik. Uitsluitend clowns 
zijn toegelaten, naar schatting telt deze optocht minstens 1000 deelnemers. Het is een uniek spektakel vol  
creatieve vondsten. Dit wordt afgerond op de markt waar de Prins en de Jeugdprins  “het Weimeske “ 
oplaten. Dit is een Wammesvestje dat aan ballons wordt opgelaten vanaf de ladderwagen van de 
bandweer. De vinder wordt uitgenodigd voor een weekend Maaseik ter gelegenheid van de  
Halfvastenstoet. Organisator: Het Heilig Wammes Meer info 089/564154 of www.heiligwammes.be. 
Centrumstraten van Maaseik www.heiligwammes.be.   gratis.   Om 2u11 vertrek optocht aan de 
Hepperpoort. Om 22.11u wordt het Weimeske opgelaten   
 

http://www.heiligwammes.be/
http://www.heiligwammes.be/


Carnaval in Hasselt op halfvasten.  
In 1947 kende Hasselt zijn eerste prinsenverkiezing en trokken drie praalwagens, een dansgroep en het 
feestcomité, begeleid door een harmonie, op eerder aarzelende wijze door het Hasseltse centrum. Zij 
vormden aldus de eerste naoorlogse carnavalstoet, de eerste van een lange reeks die zich steeds verder 
zou ontwikkelen. Tegenwoordig kent de stoet een tweeledig karakter: een vrij lange reclamestoet gaat 
het eigenlijke feestgedeelte vooraf, waarin een 80-tal groepen voor een bont en sfeervol geheel zorgen. 
Vanwege de relatief late datum is Hasselt daarbij verzekerd van tal van buitenlandse groepen en .. zeer 
veel toeschouwers. Programma 2017: vrijdag 24 maart: doop van de carnavalswagens in de Loods in Tuilt 
(Kermt) zaterdag 25 maart: startschot om 10u15 op de grote Markt met het optrekken van Hendrik, de 
oudste inwoner van Hasselt en mascotte van het Halfvastenweekend om 11u11 Mès in ‘t Hessels in de 
kerk van de Minderbroeders ter nagedachtenis van de overleden carnavalisten. De mis wordt opgedragen 
in het Hasseltse dialect en opgeluisterd door ‘Vocal Fun’ en ‘Toerernietoe’ om 14u30 Clownenstoet- een 
bonte mengeling van jong en oud, carnavalsverenigingen en jeugdverenigingen, samen met de  
jeugdprins Robbe I - door de binnenstad. zondag 26 maart: 68ste Internationale Halfvastenstoet om 
14u30 voorafgegaan door reclamekaravaan. De prinsenwagen van de Koninklijke Orde van het  
Klaverblat’ sluit de stoet af. maandag 27 maart: om 18u neerhalen van de Mascotte op de Grote Markt, 
nadien stoet naar het Stadhuis voor de overdracht van de macht aan de Burgemeester en Schepenen. 
zaterdag 1 april: 21ste Lichtstoet in de Banneuw-wijk in Hasselt paasmaandag 17 april: 
Paasmaandagoptocht in Kermt-Tuilt-Spalbeek . Hasseltse binnenstad www.hasselt.be  gratis.    
Op 19 maart 1939 trok voor het eerst een carnavalstoet door Hasselt. De stoet bestond uit 32 
deelnemers. Organisator was een soort feestcomité ‘Hasselt Vooruit een vereniging van lokale 
maatschappijen beschermd door het stadsbestuur. Met de komst van wereldoorlog II verdween deze 
maatschappij. Het was wachten tot 1947 op een volgende carnavalstoet. Drie wagens verzorgd door het 
Werk van de Akker, de Bond van Kroostrijke Gezinnen en de kanarieclub De Meesterzanger, een 
dansgroep van het Koninklijk Lyceum, het feestcomité en de harmonie Sint-Hubertus van Runkst boekten 
een onverhoopt succes. Het organiserende comité werd dat jaar officiëel erkend door de stad Hasselt en 
kreeg de naam ‘Stedelijk Feestcomité’. Diverse bronnen bevestigen dat carnaval in Hasselt op gang 
getrokken werd door de bewoners van de Kempische Wijk. De familie Depl ée speelde hierin een 
voorname rol. In 1948 telde de folklorestoet al 15 praalwagens, meer dan 20 gekostumeerde groepen en 
ongeveer 100 wagens in de reclamestoet. In 1950 ging de eerste Hasseltse prins ‘Baar 1’ gemaskerd mee 
in de carnavalstoet. De kindersstoet trok in 1959 voor het eerst op de zaterdag van het 
halfvastenweekend door de straten. Sinds 1966 zorgen de Koekerellen elk jaar voor de jeugdprins.    
 
Sjacherbeurs in Genk.  
Op de Sjacherbeurs begin maart in de Limburghal vind je de leukste snuisterijen: boeken, tapijtjes, tafels, 
oude kasten uit grootmoeders tijd, en veel meer. Wie de meeste keuze wil hebben moet uiteraard zo 
vroeg mogelijk komen, want dn zijn er de beste zaken te doen. Gratis parking voor bezoekers en 
deelnemers. Meer info: www.sjacherbeurs.com Limburghal Genk. van 10 tot 17 uur 3 euro.  Meer dan 
150 standhouders verwachten u met tweedehandsgoederen, erfenissen, antiek, brocanterie, 
opruimingen, boeken, platen, strips, zoldergeheimen, verzamelingen, handgereedschappen - gratis 
parking  
      
Retrodag van de Limburgse kringwinkels  
Nostalgie naar de tijd van toen? Op zoek naar speelgoed uit uw  kindertijd, of naar retromeubeltjes uit de 
jaren 60? Dan mag je zaterdag 10 maart de Retrodag in alle Limburgse Kringwinkels niet missen. U vindt 
er de coolste, origineelste en hipste retrospullen en de dag wordt extra feestelijk gemaakt met 
bijvoorbeeld rijstpap met bruine suiker. Er zijn ook retrofilms te bekijken en gerestaureerde retrofietsen 
te koop. Voor een overzicht van de activiteiten en adressen van de Limburgse Kringwinkels: 
www.dekringwinkel.be. overal in de provincie  www.dekringwinkel.be. 
 
  

http://www.hasselt.be/
http://www.sjacherbeurs.com/


De nacht van de Geschiedenis.  
Op dinsdag 20 maart 2018 vindt de 16de editie van de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds 
plaats. Thema dit jaar is religie. Zo zijn er lezingen rond dit onderwerp (o.a. in Bocholt, Bree, Alken en  
Genk, maar ook een kapellenroute in Houthalen-Helchteren, een gospelkoor in Kinrooi, wandelingen en 
een uiteenzetting over kerk- en pastoorsperikelen in Ham. Hoe klonk kerkmuziek vroeger en hoe nu?  
Welke kunstschatten kon je vroeger zien en welke nu? Proeft de miswijn van vroeger anders dan 
vandaag? Dat alles ontdekt je in de Sint Martinuskerk in Stevoort. In de OLV Boodschap kerk in Spalbeek 
staant van zondag tot dinsdag kunstwerken met een religieuze insteek van Bart Derison, Herman 
Vandelaer en Jos Jacobs opgesteld. Op dinsdag 20 maart geeft Koenraad Van Cleempoel een lezing over 
de (her)bestemming van kerken in de Heilig Hartkerk in Hasselt. Meer info op  
www.nachtvandegeschiedenis.be . Overal in Vlaanderen en Brussel  
 
Paardenmarkt in Kuringen-Hasselt .  
De paardenmarkt zou één der voorrechten zijn die reeds in 1240 aan Kuringen toegestaan werden door 
Arnold IV. Eeuwenlang kwamen duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland naar het Limburgse dorp 
afgezakt. Maar de snelle modernisering van de landbouw verdrong het paard, hetgeen het voortbestaan 
van de oude markt in het gedrang bracht, in zulke mate dat hij in 1979 op sterven na dood was. Nog net 
op tijd werd een paardenmarktcomité opgericht, dat erin zou slagen de markt nieuw leven in te blazen. 
Naast de verkoop van paarden is er een misviering in de Sint-Gertrudiskerk, opgeluisterd door de 
plaatselijke harmonie, en gevolgd door een paardenzegening. Er zijn demonstraties door o.a.  
ruiterverenigingen; je kan er een hoefsmid aan het werk zien, en naast de jaarmarkt is er ook een 
marktgedeelte dat volledig in het teken staat van het paard. E-mail: paardenjaarmarkt@kuringen.be 
Historiek: 769 jaar geleden (2009) was er dankzij Arnold IV voor het eerst een paardenmarkt te Kuringen. 
De markt werd een traditie en jaarlijks op Sint-Gertrudis;  “half mjèèt’ zakten duizenden mensen af naar 
het dorp om er te slenteren tussen de kilometerslange sliert paarden. Het spektakel van bieden en 
afbieden, kopen en verkopen van paarden die opgesteld stonden van de Grote Baan tot aan de 
Herckenrodedreef trok toeschouwers van over de grenzen, niet enkel voor de paarden, maar ook  
voor de mensen uit de circuswereld, goochelaars, ijzerbrekers, messenwerpers, cowboys en 
liedjeszangers. In het midden van de vorige eeuw taande langzaam maar zeker de traditie. De 
paardenmarkt werd nog gesierd door een handvol pony’s, ezels en afgeleiden zoals kippen en  
geiten. In 1979 echter startte dankzij enkele enthousiaste inwoners uit Kuringen de vernieuwde editie van 
deze ooit zo befaamde markt. Dankzij hen vieren we in Kuringen achter de kerk nu jaarlijks de  “moderne“ 
Paardenjaarmarkt.Kuringen centrum www.paardenmarktkuringen.be. gratis.  
 

 
foto: Luk Indesteege 2019 
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De paardenmarkt wordt reeds meer dan 777 jaar georganiseerd. Inderdaad de eerste editie vond plaats in 
1242. Het was toenmalig graaf Arnold IV die in 1240 het vrijheidscharter ondertekende en zodoende aan 
Kuringen stadsrechten toekende. Op 17 maart zal het plein voor het Prinsenhof weer worden omgetoverd 
tot een echt paardengebeuren. U kan er terecht voor demonstraties van een hoefsmid, het Belgische 
trekpaard bewonderen, luisteren naar jachthoornblazers, genieten op de  
paardencarrousel, naar de jaarmarkt enz.. Dit jaar is er extra aandacht voor de paardensport voor 
mindervaliden, Natural Horsemanship en Equi-coaching.    
 
 
Geboortebos in Kuringen(Hasselt).  
Na 807 bomen in 2014, 721 in 2015 en 723 in 2016 werden op zondag 19 maart voor de laatste keer 
opnieuw een 700-tal boompjes - eiken en linden - geplant voor de allerjongste Hasselaartjes in het 
Geboortebos achter het Prinsenpark in Kuringen. Daarvoor deed de tent van de voorbije Paardenmarkt 
dienst voor onthaal van de jonge gezinnen en hun kinderen. Stilaan raakt de plantgrond in het 
Geboortebos verzadigd en dient het stadsbestuur uit te kijken naar andere plaatsen in Hasselt. Wij stellen 
alvast de site van de Abdij van Herkenrode voor, aangezien er ruimte genoeg is voor bijkomend groen.. 
Prinsenhof - Kuringen. . tussen 10 en 16 uur. gratis.    
Hasselt In/uit: Het bos werd en wordt jaarlijks uitgebreid, zodat op termijn een hectaren groot bos 
ontstaat met allerlei geboortebomen. Het is dan ook de bedoeling dat het idee van het individuele 
boompje per kind overgaat in een symbolisch bos voor het kind. Een hopelijk kunnen de kinderen van 
vandaag over 50 jaar met eigen kinderen en kleinkinderen nog herinneringen ophalen in ‘hun’ 
geboortebos. De bomen hebben ook een symbolische betekenis. Eeuwen geleden werd al een eik geplant 
bij de geboorte van een jongen opdat hij moedig, kloek en sterk zou worden. Voor de meisjes werd een 
linde geplant. Deze bomen verwijzen naar de bevalligheid en de vruchtbaarheid.   
 
Levensbomen in Sint-Truiden  
24/03/2013: Het stadsbestuur van Sint-Truiden plantte een geboorteboom in het park voor 391 kinderen 
die vorig jaar geboren werden. Met de geboorteboom ondersteunt de stad ook een herbebossing-project 
in zusterstad Nueva Guinea (Nicaragua). In het park werd ook een boom geplant voor de slachtoffers uit 
Heverlee en Lommel, die omkwamen bij het bus-ongeval in Sierre.  
 
Hees plant Mickey-Mouse boom voor borelingen.  
Het gemeentebestuur en de Heerse Gezinsbond hielden op zondag 26 maart al voor de 13de keer een 
groot babyboomfeest. Alle inwoners die vorig jaar vader of moeder waren geworden, mochten samen 
met hun spruiten aanschuiven aan de feesttafel in zaal De Bammerd. Ze kregen een kwalitatief en 
duurzaam cadeau: een houten regisseursstoeltje met logo van de gemeente. In 2016 waren er in Heers 63 
geboorten, 31 meisjes en 32 jongens. Voor al deze babytjes planten we een lindeboom, die symbool staat 
voor vruchtbaarheid. De boom droeg de namen van de 63 borelingen en kreeg een mooie plaats in het 
geboorteboombos naast de nieuwe buitenschoolse kinderopvang  
      
Kleuters hangen hun tut aan Tuttenboom  
Het geboortebos in Kuringen wordt op 22 maart 2015 opnieuw uitgebreid met boompjes (voor de 
jongens: eik/voor de meisjes linde) Voor de peuters, die afstand doen van hun tutjes - het blijft een 
speciaal moment- werd in Kuringen een echte ‘Tuttenboom’ opgericht. Een mooie eik doet er dienst als 
‘tuttenboom’.. Geboortebos in omgeving van Prinsenhof in Kuringen. HBVL: 103: Hasseltse kinderen 
hebben zondagnamiddag afscheid genomen van hun fopspeen. Ze werden bevestigd aan een stalen kabel, 
waaraan nog de 70 spenen van vorig jaar hingen. Vanaf dit jaar staat er op het domein van Prinsenhof ook 
een ‘tutterhuisje waarin de kleintjes die het nu nog net iets te vroeg vonden voortaan altijd terecht 
kunnen om hun fopspeen af te geven.   
 
 

  



April 

Babyboomfeest in Heers. Het gemeentebestuur en de Heerse Gezinsbond hielden op zondag 26 april 
2014 al voor de elfde keer een babyboomfeest. Alle inwoners die in 2014 vader of moeder zijn geworden 
mochten samen met hun spruiten aanschuiven aan de feestzaal in zaal ‘De Bammerd. Voor de kinderen 
was er een clown, een grimeerstand, een springkasteel en zelfs een snoezeltentje. Er waren in 2014 65 
geboorten, voor al die baby’s werd een lindeboom geplant, die symbool staat voor vruchtbaaarheid. Deze 
‘Smurfin-boom’ met de namen van de 65 nieuwkomertjes kreeg een mooi plaatsje in het geboortebos 
naast het Administratief centrum Heers.  
 
Geboortebos in Herk-de-Stad.  
Onlangs konden kersverse ouders weer een boom planten ter gelegenheid van de geboorte of adoptie 
van hun kindje in 2014 en 2015. Het geboortebos symboliseert de wens dat ieder kind moet kunnen 
opgroeien in een gezonde en groene wereld. Het brengt de boodschap zorg te dragen voor ‘nieuw leven’ 
bij mens en natuur. Ale borelingen van de jaren 2014 en 2015 werden symbolisch verbonden met een 
zone bomen, voorzien van een bord met hierop de namen van alle kinderen. In 2014 en 2015 waren er in 
totaal 239 geboortes of kinderen geadopteerd. Er waren op de plantdag ongeveer 250 aanwezigen, 
waaronder 150 ouders van kinderen. Herk de Stad, jaarlijks begin april.    
 
 
Bloesemfeesten in Haspengouw. In Haspengouw staan de kersenbloesems in volle bloei, terwijl bij de 
perenbomen de eerste knoppen openbarsten, net op tijd voor de paasvakantie. Vanuit Sint-Truiden zijn er 
tientallen toeristische activiteiten, zoals de bekende vuurpottennocturnes en de bloesemlounge. Nieuw 
zijn een bloesemtrein en kamperen in de boomgaard. Het volledige programma vind je op www.toerisme-
sint-truiden.be. Daar kan je via de bloesemmeter ook op de voet volgen hoe de knoppen aan de peren-, 
kersen- en appelbomen opengaan. . Regio Haspengouw www.bloesemfeesten-haspenbouw.be . 
 
Bloesemwijding aan het kerkje van Guvelingen.  
Op zondag 22 april vond aan het kerkje van Guvelingen de 68ste bloesemwijding plaats. Deze 
bloesemzegening met processie was in 1950 de aanzet van alle bloesemactiviteiten die zich tot op 
vandaag in de fruitstreek ontplooid hebben. De bloesemzegening is een mooie traditie die al bijna 70 jaar 
bestaat. De huisdieren, de fietsen, de landbouwvoertuigen en natuurlijk de fruitbloesems kregen de 
traditionele gelukszegen van diaken Ivo Dams. Eerder werd in het kerkje van Guvelingen een gebedsdienst 
gehouden. meer info: www.toerisme-sint-tuiden.be Kerkje van Guvelingen tussen 13 en 18 uur. gratis. 
Het gezellige en veelzijdige familie-evenement lokte zo’n 3000 bezoekers.   
 
 
Processie van Oorbeek (Tienen).  
Op zondag 29 april - de zondag na het patroonsfeest (23 april) van Sint-Joris - trekt de jaarlijkse processie 
door Oorbeek. Om 9u25 is er een Eucharistieviering gevolgd door de processie door de straten van 
Oorbeek naar het kapelletje van de Zaligmaker, nadien verder naar de kapel van OLVrouw van Troost. 
Daar worden de paarden gezegend en keert men terug naar de kerk van Oorbeek. Zoals ieder jaar wordt 
de processie pgeluisterd door de harmonie ‘Feniks uit Hoegaarden en de vendeliers van Bierbeek. De 
processie in Oorbeek is een paardenprocessie waar Sint-Joris de patroonheilige van is. Na de processie 
volgt in Oorbeek een kermisdrink ,gevolgd door een dorpsbarbecue. Elke jaar worden aan de inwoners 
van Oorbeek vlaggetjes aangeboden om de processie te steunen. OC Oorbeek. Begijnenstraat 61 3300 
Oorbeek (Tienen). . vanaf 9u25 gratis - dorpsbarbecue (15 euro).   
 
Palmzondag.  
Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege 
Pesach - het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel Joods Pasen genoemd) in de stad waren, 
verwelkomden hem met palmtakken. Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaas-
processies, waarin Jezus’ intocht in Jeruzalem werd nagebootst. Optochten met kinderen die achter een 
fanfarekorps aanlopen en in hun hand een palmpaasstok houden zijn hier (in bepaalde delen van 
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Nederland) nog een overblijfsel van. De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak 
een haantje van brood, groen takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep. Op deze dag begint 
voor de christenen de Goede Week. Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag, is er de 
palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving. Echte 
palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen zijn het symbool voor de koning, 
terwijl olijftakken het symbool zijn van de vrede, die door de koning wordt gebracht. In onze streken 
worden deze echte palmtakken vervangen door takjes van allerlei andere altijd groene struiken of bomen. 
Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur of bracht ze naar het kerkhof of naar een pas 
omgeploegde of met koren ingezaaide akker. In enkele - vooral landelijke streken - bestaan die gebruiken 
ook nu nog. Geschikte plaatsen in huis om palmtakjes op te hangen zijn: achter het kruisbeeld of boven 
een deur. Op sommige plaatsen brengt men het palmtakje ook wel naar peter en meter of naar het gezin 
van een petekind. Op vele plaatsen worden zgn. palmpaasstokken gemaakt. Dit zijn houten kruisen, die 
versierd zijn met een broodhaantje, snoepgoed en fruit, die na de paasviering naar zieken en bejaarden 
gebracht worden, vaak in optocht..  
      
Processie trekt door de straten in Alt-Hoeselt.  
Ruim 200 mensen hebben deelgenomen aan de processie in Alt-Hoeselt. Het is de enige processie die dit 
jaar in Hoeselt plaatsvindt na de afgelastingen van de rondgangen in Werm en Hoeselt-centrum. Vandaag  
wordt ook de opening van de nieuwe pui en de trappen naar de ingang van de kerk geopend. Het is het 
zichtbare eindstuk van de eerste fase van twee jaar renovatiewerken aan de kerk. 
 
Palmezelprocessie in Hoegaarden  
Hoegaarden is vooral uniek omwille van zijn palmprocessie, een herdenking van de Blijde Intrede van 
Christus in Jeruzalem. Het is er een traditie sinds 1631. Hierbij wordt vanaf 9 u een mooi 16de eeuws 
beeld van Christus, gezeten op een palmezel door de dorpsstraten gedragen. Vooraan stappen de vier 
discipelen, die het 16de eeuws Christusbeeld dragen. Ze worden gevolgd door de leden van het 
Genootschap van de Twaalf Apostelen, elk gehuld in een wijde mantel. Vooral de kinderen vallen op met 
hun kleurrijke versierde palmaaien, bundels van het altijd groene buxushout waarvan ze de takjes huis 
aan huis te koop aanbieden. Het wordt gedragen door de leden van het Apostelengenootschap en 
gevolgd door de gelovigen. Europa telt nog slechts een 20-tal palmezels, die allemaal opgeborgen zijn in 
musea. Alleen die van Hoegaarden is nog in privé-bezit en staat in de St.Gorgoniuskerk. Meer info 
016/768186 De palmprocessie vertrekt ‘s morgens na de eucharistieviering van 9u aan de St-
Gorgoniuskerk . In de namiddag is er de Palmeierenworp. Het zoeken naar die palmeieren start rond 15 
uur in de Tuinen van Hoegaarden (Kapittelpark). Op die dag is er ook een jaarmarkt, kermis en 
palmverkoop. www.palmprocessie.be . om 9 u Elk jaar wordt in Hoegaarden de Palmezelprocessie 
georganiseerd. Hierbij wordt de Blijde Intrede van Christus in Jeruzalem herdacht. Christus zat bij de 
Intrede op een ezel. De Palmezel is een cultuurhistorisch erfgoed. Het wordt reeds sedert 1631 
rondgedragen door de straten van Hoegaarden op de zondag voor Pasen. De traditie wordt mede in stand 
gehouden door het toen opgerichte Apostelengenooschap. Ook in Tienen gaat er sinds 1997 een jaarlijkse 
ommegang uit op palmzondag. De Sint-Germanusparochie knoopte toen terug aan met een oude traditie, 
die herleefde toen beeldhouwer Frans Vandegaer een nieuwe palmezel schonk. Oude bronnen vertellen 
over de vroegere palmprocessie. Hete is alsnog onduidelijk wanneer deze traditie in de mist van de 
geschiedenis verdween en evenzeer wat er met het oude (ezel)beeld is gebeurd. Het beeld wordt heden 
bij de ommegang omringd door twaalf apostelen en de fanfare van Oplinter. 
 
Palmezelommegang in Tienen.  
In Tienen gaat sinds 1997 jaarlijkse de Palmprocessie uit op Palmzondag. De Sint-Germanusparochie 
(www.dekenij-tienen.be ) knoopte toen terug aan met een oude traditie, die herleefde toen beeldhouwer 
Frans Vandegaer een nieuwe Palmezel schonk. Op palmzondag gaat de Palmprocessie met de nieuwe 
Palmezel voor de 21ste keer door de Tiense straten. Oude bronnen vertellen over de vroegere 
palmprocessie. De palmezel wordt gedragen door vier discipelen en wordt in de processie gevolgd door 
de Mombaarvader en de twaalf apostelen van het Apostelengenootschap. Het is alsnog onduidelijk 
wanneer deze traditie in de mist van de geschiedenis verdween en evenzeer wat er met het oude 
(ezel)beeld is gebeurd. Uit een fragment in ‘Directoriium ad legendas horas canonicas missasque 
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celebrandas..’ - kalenders met allerlei aantekeningen van kanunnik Ludovicus Cardinaels (Kerkarchief van 
Brabant nr 22273 - jaar 1693) blikt dat de palmprocessie zeker nog bestond in 1693. De traditie ging dus 
niet verloren bij de furie van Tienen in 1635 (www.kempeneers.org/sprokkels/sprokkel-7-044.html) Bron: 
Toeristische Dienst Tienen - Luc Lambrecht, administratief hoofdmedewerker, Sint-Germanuskerk. 
Veemarkt in Tienen. http://www.tienen.be . 9u45: palmwijding in de kerk 10u: ommegang begeleid door 
de Koninklijke Harmonie Sint Genoveva van Oplinter. 10u30: feestelijke eucharistieviering met Collegiaal 
Koor daarna is er de traditionele uitdeling van de ‘Tiense apostelbroodjes; gratis.    
Krantenbron 2013: Na de palmwijding om 9u45 in de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt, trekt de 
processie om 10u door de binnenstad van Tienen. Het beeld van de zegenende Christus wordt hierbij 
omringd door twaalf apostelen. De Koninklijke Harmonie Sint-Genoveva van Oplinter begeleidt de 
processie. Nadien volgt een feestelijke eucharistie met het Collegiaal Koor in de kerk en worden er Tiense 
palmbroodjes uitgedeeld.   
 
Antiek, Brocante & Curiosamarkt in Hasselt.  
Op zaterdag 7 april start de 18e editie van het antiek&brocante-seizoen in Hasselt. Zoals de traditie het 
wil ontwaken de Hasseltse organisatoren op de eerste zaterdag van april uit hun winterslaap en houden 
ze het dan weer vol tot de laatste zaterdag van oktober. Ook dit jaar wordt er geopend met grootse 
verwachtingen, want de Hasseltse organisatie zit in de lift qua standhouders en kwaliteit. Tussen 7 en 14 
uur kan je rondsnuffelen tussen leuke curiosa. Op bepaalde zaterdagen zijn ook enkele themamarkten 
voorzien. Meer info: 496/587402 (Charly) E-mail: habcmarkt@gmail.com Speciale markten: 07/04: 
paasopruimmarkt 20/10: publicieteisbeurs/E-mailleborden.brocante ism Hasseltse Jeneverfeesten 27/10: 
Zolderopruiming. Kolonel Dusartplein Hasselt. van 7 tot 13 uur. gratis (standgeld 5 euro).   
 
Museumnacht in Maastricht.  
Tijdens de derde editie van de Museumnacht in Maastricht kan je terecht op 13 locaties voor 
kunstcollecties, video art en performances. Onderweg van het ene kunsthuis naar het andere mag je met 
een gokje je geluk beproeven, grijpmachines uitproberen of griezelen, want het vrijdag de dertiende.. 
Maastricht op dertien locaties www.museumnachtmaastricht.nl . Een vrijdag midden april, van 20u tot 1u.   
 
Peer: Kleppers houden traditie in ere 
De Peerse kleppers zijn uitgegroeid tot een eeuwenoude traditie. Een vorig weekend was het weer zover. 
De klokken waren naar Rome, dus werden ze vervangen door kinderen die met kleppers door het 
centrum trokken. Met deze houten kleppers werden in vroege tijden de mensen op het veld 
gewaarschuwd dat het etenstijd was of ze moesten bidden.  
 
Pasen in het dorp.  
Werden honderd jaar geleden met Pasen ook al eitjes kwistig in het rond gestrooid? Werden eieren toen 
al gekleurd? Het antwoord op die vragen krijg je uitgebeeld in de paashappening op het domein Bokrijk. 
Er wordt een viering gehouden, zoals die een eeuw geleden gebeurde. De pastoor start met het ‘lof’ in de 
kerk. Daarna spreekt hij de bezoekers en zijn vrome parochianen toe aan het kerkje van Zepperen. Daarna 
gooit de koster naar traditie broden en peperkoeken vanuit de Spijker naar beneden. Bij het luiden van de 
klokken wordt de start van de paaseierenraap aangekondigd. Meer info tel 011/265300 E-mail: 
bokrijk@limburg.be - www.bokrijk.be . Openluchtmuseum Bokrijk. 
De paasklokken trakteren de kleinsten op lekkere eitjes tijdens een paaseierenraap (telkens rond 11u15 
en 14u45) Van 10 tot 18 u, 10 euro (1 euro voor - 12 jaar).   Pasen in Bokrijk is uitgegroeid tot een ware 
traditie. Kinderen kunnen er kennismaken met het paasfeest van weleer. Voor het eerst werd de grote 
paaseierenraap over twee dagen verspreid. Het weer liet Bokrijk op paasmaandag in de steek, maar het 
zonnetje dat op paasdag zelf regelmatig kwam kijken, lokte heel wat kinderen en hun ouders naar Bokrijk.  
Het hoogtepunt voor de vele kinderen is elk jaar de paaseierenraap. De champetter, de koster, zusters en 
pastoor begeleidde de kinderen naar de raapweides. Daar lagen honderden gekleurde gekookte eitjes 
verstopt. Na het startsein van de champetter stormden de kinderen de weide op om zoveel mogelijk 
eitjes te rapen. Na de paaseierenraap werden alle kinderen aan de Spijker uitgenodigd om een zakje 
chocolade paaseitjes in ontvangst te nemen. Bokrijk trakteert alle kinderen tot acht jaar om zo te 
vermijden dat er kinderen met lege handen naar huis gaan, omdat ze op de raapweide onvoldoende eitjes 
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vonden. De kinderen waren blij met de chocolade. Broden voor de armen: Nadat de pastoor de bevolking 
toesprak en de champetter een aantal mededelingen deed, verscheen de koster. Het is zijn taak om 
broden en peperkoek vanuit de Spijker naar de arme bevolking te gooien. Zo gebeurde dat honderd jaar 
geleden met Pasen. Voor en na de grote paaseierenraap konden de kinderen zich amuseren met tal van 
workshops. In de oude bakkerij leerden ze paasbroodjes bakken. Er werden pompoenkuikentjes gemaakt, 
eiderdopjes gevild, enz.. Alle kinderen genoten met volle teugen. Tijdens de paasdagen is het een traditie 
om hard gekookte eitjes te schilderen. Vandaag gebeurt dat met allerlei kleurstoffen, maar vroeger waren 
er alleen natuurlijke producten voorhanden. Een boerenvrouw toonde de bezoekers hoe eitjes in 2011 
met uienschillen geschilderd werden.  
 
Pasen.  
Pasen is een belangrijke christelijke feestdag. Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit 
het graf op de derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille zaterdag op 
Paaszondag een wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang 
begroet. Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het betekende het begin van de 
lente en het einde van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden van de winter opraakten. Veel 
paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijk lentefeest, zoals het rapen van eieren. Boeren 
beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de 
bodem over zouden brengen en voor een goede oogst zouden zorgen. Later dienden de eieren voor de 
katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode weer op krachten te komen. Met palmpasen 
werden de eieren ingezameld. Pasen is niet elk jaar op de zelfde zondag maar op de eerste zondag die 
volgt op de volle maan na het begin van de lente. Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin 
alle voedsel van het vorige jaar is opgegeten gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, 
bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is het symbool van het nieuwe leven. 
Overal in de winkels zie je lentekuikentjes en paaseieren, echt, van papier of van chocola. De mensen 
lopen er ook paasbest bij in hun frisse nieuwe kleren. In sommige landen (bijvoorbeeld in Spanje en 
Zwitserland) worden nog paasvuren ontstoken: de koude geesten van de winter worden weggejaagd en 
de lente verwelkomd. Er bestaan ook heel wat weerspreuken die te maken hebben met Pasen: ‘ Pasen in 
maart is niks waard’ ‘ Komt Pasen in april, dan staat de vriezeman stil’ ‘ Zo de wind met Pasen waait, zo 
waait hij tot Pinksteren.      
 
Paaseierenraap in Limburg.  
Tussen het Gloria op Witte Donderdag en paaszondag - de dag waarop Christus verrijst, luiden de 
kerkklokken niet. Volgens de katholieke traditie trekken de klokken op dat moment naar Rome om er een 
lading paaseieren op te halen. Op paaszaterdag keren de klokken terug en lossen ze hun eitjes. Die vinden 
kinderen dan met Pasen in de tuin. Toch is de kans groter dat de leverancier van de chocolade eitjes niet 
de paasklokken zijn, maar de paashaas. De origine van die haas is veel minder eenduidig. De verklaring dat 
de paashaas een protestantse uitvinding was als re actie op de katholieke klokken wordt van de hand  
gewezen. Volgens Messiaen (LECA) dook de paashaas voor het eerst op in de 18e eeuw in de Duitse 
kinderboekjes. In die periode groeide de  belangstelling voor sprookjes, sagen en legenden. Bovendien 
ontstond een nieuwe mentaliteit, die men later benoemd als de burgerlijke cultuur. Die was gebaseerd op 
discipline, gehoorzaamheid en vlijt. Figuren als Klaas Vaak en Vadertje Tijd moesten helpen om kinderen 
van disciplines te doordringen.. Ook de paashaas paste in dat rijtje. Zoete kinderen werden beloond, 
anderen bleven letterlijk op hun honger zitten. Vanuit Duitsland verspreidde de paashaas zich naar de rest 
van Europa. Toen veel Europeanen in de 19e eeuw naar Amerika verhuisden, namen ze hun 
paashaasgebruiken mee. Ergens onderweg werd de paashaas vervangen door een konijn, vermoedelijk 
omdat het lieve woordje ‘bunny’ beter aansloot bij de leefwereld van kinderen dan het andere ‘hare’ of 
‘haas’. De vercommercialisering van de paashaas, onder meer door het gebruik van  postkaarten deed de 
rest. Ook de vervanging van kippeneieren door chocolade eitjes hielp de figuur van de paashaas aan een 
groeiende populariteit. Na verloop van tijd slaagde de paashaas erin het monopolie van de paasklokken te 
doorbreken. De boosdoener? De samenleving die steeds verder ontkerkelijkt. De christelijke referentie 
verdween, maakte plaats voor de paashaas en de katholieke paasklokken raakten in verval. Waar eitjes 
zoeken en rapen? 02/04/2018: In Hasselt op de Begijnhofsite: de kinderen werden hier verwelkomd door 
de paashaas en een reuzenkip. Kinderen gingen hier op zoek naar gekleurde balletjes, die konden 



omgeruild worden voor een lekker paaspakketjes. Er was ook een grimestand en springkastelen meer 
info: www.feestcomitehasselt.be  
01-02/04/2018: Op Paaszondag 1 en paasmaandag 2 april ben je welkom in het Openluchtmuseum 
Bokrijk. Daar kan je Pasen vieren samen met de Bokrijkacteurs, zoals dat meer als 100 jaar geleden 
gebeurde. Rond 11u30 en 15u is er een grootse Paaseierenraap.. Je waant je in een Haspengouws dorp 
anno 1913. Meer info www.bokrijk.be of tel 011/265300 01/04/2018: Op paasdag vindt op het 
kasteeldomein van Alden Biesen aan lichtgevende paaseierenraap plaats. Als extraatje heeft de paashaas 
ook een aantal gouden eieren verstopt. Wie zo’n ei vindt mag op een later tijdstip een rondrit maken met 
een elektrisch wagentje inclusief een heerlijke picknick.0 paaseieren verstopt in de tuin van Alden Biesen - 
in de Franse tuin van Alden Biesen pal voor de waterburcht organiseerde Bilzen Mysteries op 
zaterdagavond na zonsondergang een bijzondere paasstunt. ‘Er zijn zo’n 2200 paaseieren en chocoladen 
figuren verstopt op het betoverende slotparcours van de attractie. Een groot deel ervan zijn lichtgevende 
eieren. Een 60-tal kinderen en hun ouders wisten op een half uur tijd alle eieren te verzamelen.  
 
 
Tienen: Bedevaarders dragen ijzeren kronen om kopzorgen te verlichten. Rond Pasen is het weer 
dringen aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Steen in de wijk Grimde (Tienen) Bedevaarders dragen er 
dan de kroon van Sint-Maurus. Die heeft zijn beeld in de kapel. Hij wordt aanbeden tegen kopzorgen en 
hoofdpijn. Om de pijn te verdrijven is het nodig een ijzeren kroon op het hoofd te zetten en geknield te 
bidden aan het altaar van Sint-Maurus. Velen geloven in zijn helende kracht. Bewijs daarvan zijn de vele 
bordjes met dankbetuigingen voor een genezing. Guy Nijs van de Confrérie van Sincte-Moor zet zich in 
voor het onderhoud van de kapel uit 1331 zegt ‘Kom maar eens zien op paasmaandag, als de 
paardenprocessie in het nabije Hakendover uitgaat. Dan komen duizenden bedevaarders tot hier. De tien 
kronen hebben dan succes. We krijgen zelfs met een schoenlepel het volk de kapel niet in.. Kapel Onze-
Lieven-Vrouw ten Steen- Grimde. . De kapel is bereikbaar via de Sint-Truidensesteenweg. Elke dag van 9 
uur tot zonsondergang. gratis.   Van de tienkoppige Confrérie waren dit jaar slechts Vijf op post. De helft 
lag met griep in bed. Voor bescherming tegen griep is Sint-Maurus niet het gepaste aanspreekpunt. Hij is 
dat wel - volgens pastoor Coosemans - tegen verkoudheid en jicht. Maurus stierf in 584, getroffen door de 
pest. Hij was als abt een volgeling van de benedictijnen. Zijn verering tegen hoofdpijn komt voort uit een 
wonderbare redding van een gezel, die hij met de haren uit het water trok en zo redde van de 
verdrinkingsdood. Maurus wordt vooral vereerd op 15 januari , de dag eerder dan het Dertienmaal van 
Hakendover  
 
Paardenprocessie van Hakendover.  
Naar eeuwenoude traditie gaat op Paasmaandag in Hakendover (bij Tienen) de internationale 
paardenprocessie uit. In het eerste deel wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld - in een levend 
retabel - dat dateert van het jaar 69  Het houten retabel (jaar 1400-1404) dat werd gerestaureerd is in de 
kerk te bezichtigen. Naar bezoekersaantal is dit de derde grootste processie in België geworden. Zo werd 
het aantal bezoekers dat Hakendover - een dorp van 1500 inwoners - overrompelde in 2009 door de 
politie tussen 20000 en 25000 geschat. Heel wat bedevaarders komen uit Nederland - verenigd in 
broedergenootschappen uit Breda, Tilburg en de Meierij- Schijndel sedert 1890 Hakendover als  
bedevaartplaats bezoeken. In die periode waren processies in Nederland verboden. Omdat Hakendover  
één van de weinige parochies in België is waar de kerk zelf naar de Christus, de Goddelijke Zaligmaker 
wordt genoemd, wensten zij aan te sluiten bij deze eeuwenoude processie. In 2015 vierde de 
broederschap van Breda haar 125ste bedevaart en de broederschap van de Meierij haar 80ste bedevaart 
naar Hakendover. In de processie wordt het beeld van Christus Zaligmaker gedragen. Het beeld dateert 
uit 1330-134  Uiteindelijk trekken duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard naar de Tiense 
berg. Daar volgt de  spectaculaire paardengalop. Dan galopperen de paarden drie toeren rond de 
bedevaarders. Het hoog aantal ruiters dat deelneemt aan deze processie is tevens een aanduiding en 
overblijfsel dat Hakendover al in de middeleeuwen een belangrijke bedevaartplaats was waar vele 
mensen te paard en te voet naartoe kwamen.. Kerk van de Goddelijke Zaligmaker in  
Hakendover - Processieweg 1 www.paardenprocessiehakendover.be van 10 tot 13 uur. gratis.      
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Stroopfeesten aan de stoomstroopfabriek  
Het zuiden van Limburg staat gekend als de fruitstreek van de provincie. Appelen, peren, zacht fruit... het 
wordt er allemaal gekweekt. Op de stroopfeesten op paasmaandag 2 april kan je over die rijke traditie 
alles te weten. De stoomstroopfabriek van Borgloon schreef geschiedenis met het winnen van de Vlaamse 
monumentenwedstrijd. Het is dan ook een pareltje van industriële archeologie.  Tussen 13 en 18u kan je 
er terecht op de Stroopfeesten. De toegang is gratis en er valt weer heel wat te beleven:  

• feesttent met muziek, drank en hapjes 

• pannenkoeken met Loonse stroop 
• standjes met streekproducten 

• wijnproeverijen 

• randanimatie  

• begeleide planten en kruidenwandeling  
meer info: toerisme@borgloon.be of tel 012/673653 . Borgloon - Stoomstroopfabriek Stationsstraat  
www.borgloon.be . vanaf 13u tot 18uur. gratis.      
 
Paasstoet trekt door Vrolingen (Wellen)  
De buurtvereniging van Vrolingen organiseerde voor de 12e keer een grote Paasstoet. Zo’n honderdtal 
kinderen verzamelden op paasmaandag om door te straten van het dorp te trekken. De buurtbewoners 
deden maar al te graag mee aan de feestelijke optocht. Verschillende plaatsen langs het parcours zijn 
versierd met ballonnen, paashazen en klokken. Elk kind kreeg daar wat snoep, een drankje of een gekookt 
paasei. Uiteindelijk hield de stoet halt op een grote grasweide, waar heel wat paaseieren verstopt lagen. 
Gratis. 

        
 
Foto’s: Luk Indesteege 2015 
 
Oldtimersbeurs in Hamont-Achel.  
Op zondag 17 april wordt voor de 7de maal een Internationale Oldtimersbeurs gehouden in Hamont. In 
de afgelopen 6 edities is de Oldtimersbeurs uitgegroeid tot een evenement van internationale allure. Vele 
exposanten uit diverse landen hebben zich als standhouder voor dit evenement aangemeld. tal van 
brommers, motoren en scooters getoond. De voorbije jaren kwamen ongeveer 5000 bezoekers naar de 
beurs.. Industrieterrein. Middenweg 10 Hamont. www.oldtimersbeurs.be. van 9u30 tot 17u. 6 euro (-12 j 
gratis).      

 

Vlaamse Molendag.  
Molens in heel Vlaanderen openen hun deuren tgv de Vlaamse Molendag. Ook Limburg kan uitpakken 
met heel wat mooie en interessante molens. Niet alleen zijn molens architecturaal interessante 
bouwwerken: ook voor geschiedkundigen kunnen ze enorm leerrijk zijn. Pittoreske oude molens? Dat gaat 
onder meer om bovenkruiers (vooral in Noord-Limburg en het Maasland), rosmolens, heel wat 
watermolens en ook een houten achtkant. Op zondag 30 april kan u in Limburg alleen al zo’n 30 molens 
gaan bezoeken. De molenaars geven uitleg over de werking van de molen en de graansoorten en soms 
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wordt de molen ook aan het draaien gezet. Een overzicht met alle adressen vind je op 
www.levendemolens.be  of www.levendemolenslimburg.be  op diverse locaties in de provincie. Van 10 
tot 17 uur. gratis.      

 

Sint-Jorisfeesten in Alken: Vlaamse kermis.  
Het laatste weekend van april wordt er in de parochie Sint Joris (Alken) duchtig gefeest. Het feestcomité 
organiseerde ditmaal voor de 69ste maal haar Vlaamse kermis en dat was ook weer een schot in de roos. 
De feestelijkheden werden ingezet met een mosselfestijn. Bijna 750 hongerige magen werden voorzien 
van mosselen en andere lekkere schotels. Zondagmorgen was er een uitgebreide brunch in de sporthal. 
Dankzij het prachtige weer werd ook het Alkens kampioenschap viking kubb een succes. Met 12 ploegen 
werd er duchtig met de stokken gegooid. Het sacoche werpen kon ook heel wat toeschouwers en 
deelnemers bekoren. Wijk Sint Joris (Alken)  
Op zaterdagavond startte het Sint Joris feest om 18uur.Pastoor Sandro Moretti ging voor in de 
eucharistieviering. De oude Sint Joriskapel zat afgeladen vol, ook verschillende leden van de plaatselijke 
ruitervereniging waren aanwezig. Op zondag 23 april trok de traditionele Sint-Jorisprocessie uit. Sint Joris 
is de patroonheilige van deze parochie. Hij is tevens beschermer van de scouts, en beschermer van wie 
zich in het verkeer begeeft, te voet, met paard, per fiets, auto, trein of vliegtuig. Na een gebedsmoment in 
de kerk en na het zingen van het Sint-Jorislied trok de processie door de straten naar de eeuwenoude 
kapel aan het Hemelsveld. Hier werden Sint-Joris, zijn vier ridders, de paarden, ruiters en koetsen 
gezegend. Het optreden van de vendelzwaaiers Alferi, de doedelzakspelers, de plaatselijke harmonie en 
het zangkoor zorgden voor de muzikale opluistering. Op het einde zegende de priester alle aanwezigen en 
was er mogelijkheid tot verering van de relikwie. Achteraf genoten de aanwezigen van het samenzijn met 
een lekker pint van eigen bodem, frisdranken en koffie. Ook de jaarlijkse Sint Joriskoeken waren lekker en 
gingen als zoete broodjes over de toonbank. De Sint-Jorisfeesten gaan door in het laatste weekend van 
april in Sint-Joris Alken. gratis.      
 

Mijn-Kracht in Heusden-Zolder.  
In Heusden Zolder wordt zondag 24 april voor het eerst MIJN-KRACHT georganiseerd. Het doel is dat u de 
energie van de vernieuwde koolmijn beleeft. Het wordt een familiedag met gratis rondleidingen door de  
mijngebouwen, griezelen met de putheks, lievemuziek, foodtrucks, gigantische zeepbellen, workshops, 
wandelingen enz... Marktplein - Heusden Zolder. www.mijn-kracht.be  van 10 tot 18 u gratis.      
 
Erfgoeddag.  
De jaarlijkse Erfgoeddag is een feest voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en het 
zogenaamde cultureel erfgoed, of sporen uit het verleden die we belangrijk genoeg vinden om door te 
geven aan de toekomstige generaties. Op zondag 22 april nemen weer haal wat erfgoedinstellingen en 
organisaties (zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken, verzamelaars, heem- en familiekundige 
kringen) deel aan dit initiatief. Ook dit jaar is het een prikkelend thema: zorg. De activiteiten staan allen in 
teken van zorg een thema dat breed en verrassend werd ingevuld. Je kunt in heel Vlaanderen en Brussel 
je erfgoedhartje ophalen tijdens zo’n zevenhonderd gratis activiteiten; gaande van tentoonstellingen, 
geleide bezoeken, workshops, dans- en theatervoorstellingen, lezingen, demonstraties en nog veel meer.. 
op diverse locaties in onze provincie. www.erfgoeddag.be tussen 10 en 18 uur gratis.   De initiatieven in 
Limburg zitten verspreid over de ganse provincie.  
 
Marcusprocessie in Mal. Jaarlijkse Marcusprocessie einde april , bij de feestdag van St.-Marcus op 25 
april(30ste editie in 2017)gaat door in Mal met tractorzegening. Vertrek om 19u30 aan de kerk van Mal. 
Honderden tracturen maakten eerst een tocht door de velden en werden daarna aan de Banneuxkapel 
gezegend. Diaken Kris Buckinx uit Mal mocht tijdens deze 30ste editie de kwispel hanteren. De dankmis 
werd voorgegaan door deken Palmans. ‘We hebben stichter pastoor Praats herdacht samen met Jef 
Stassen. Deze landbouwer is onlangs overleden. Hij was  é én van de bezielers van dit evenement’. Deze 
zegening beoogt de vruchtbaarheid van de gewassen en de bescherming van de landbouwers. Zij geven 
de mensen voedsel en verdienen waardering voor hun werk.. Mal (Tongeren). www.landelijkegilden.be . 
vanaf 19.30 u. gratis.    
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HBVL 2014:Zowat 400 tractoren vormden één lange sliert. Onderweg konden de chauffeurs kennismaken 
met citaten uit het Marcusevangelie. Vervolgens werd elke tractor afzonderlijk gezegend aan de 
Banneuxkapel door vicaris-generaal Jaak Janssen uit Kinrooi. Elke deelnemer ontving als aandenken een 
Marcuskaars.   
 
Genk danst.  
Het Stadsplein van Genk wordt op zaterdag 28 april 2018 omgetoverd tot een groot, gezellig terras gevuld 
met muziek en dans. Maar liefst 18 Genkse dansverenigingen zetten hun beste beentje voor en tonen zo 
wat er leeft in het Genkse danswereldje. Alle mogelijke dansstijlen zullen we te zien krijgen op het 
podium. Van Street Dance over folklore tot stijldans. Trouwens ook de 1 meikoningin en haar eredames 
en de Genkse Bellenman zullen van de partij zijn. Dit jaar is er ook een speciale verrassing. Genk doet dit 
jaar meer op de ‘Dag van de Dans’ met een gezamenlijke ‘Dansketting’; overal in Vlaanderen en Brussel 
duiken die dag menselijke danskettingen op. 'Stadsplein Genk, van 13u15 tot 17u. gratis      
 

 
 
 
Museumweekend in Nederland.  
Van 16 tot 24 april wordt in Nederland de Nationale Museumweek georganiseerd. Dat betekent dat in 
vrijwel alle musea verrassende initiatieven en gratis rondleidingen op stapel staan. Ook heel wat musea 
dichtbij de Belgisch Limburg nemen hieraan deel, bijvoorbeeld in Maastricht, Thorn, Weert, Valkenswaard 
en Eindhoven. Een volledig overzicht op www.nationaalmuseumweek.nl Overal in Nederland  
van 10 tot 17 uur. gratis. 

Meiboomplanting in Heusden-Zolder  
Meiboomplanting (met verkiezing meikoning en koningin) met aansluitend een dorpsfeest - vanaf 18u30 
aan Museum Woutershof, Dekenstraat 28 - toegang is gratis.. Museum Woutershof. Dekenstraat 28. 
vanaf 18u30 gratis.    
HBVL: Traditiegetrouw werd op de vooravond van 1 mei een meiboom geplant op het plein tussen 
museum Woutershof en CC Muze. Dat ging - zoals altijd - gepaard met een mooie optocht door Zolder, 
mooie muziek van de lokale harmonie ‘De Ware Vrienden’ en volksdansen van de Akkermennekes. ‘Dit is 
al onze 40ste editie’ zegt Hugo Beerten van Heemkunde Zolder. Het is dus een mooie traditie geworden. 
Nu alle winterse heksen verjaagd zijn tijdens Walpurgisnacht kan de lente officieel beginnen.   
 
Meiboomplanting in wijk ‘t Crijt Diepenbeek.  
30/04/2018: Op de vooravond van 1 mei komen de buurtbewoners van het Crijt samen aan zaal Terlogt 
voor de jaarlijkse meiboomplanting. De meiboom werd dit jaar al voor de 41ste keer gezet op het Crijt. ‘In 
Limburg is er nog maar op twee plaatsen een meiboomplanting. We willen hier de traditie in ere houden. 
Vroeger werd een grote toer door de wijk gemaakt met paard en kar, die de boom dan rondtrokken door 
de wijk’. De kinderen uit de buurt mogen nu eerst de boom versieren met gekleurde bloemen en 
tekeningen. Harmonie De Stroobanders zorgt voor muziek en volksdansgroep Bossa Nova danst rond de 
boom. Ondertussen kunnen de aanwezigen bijpraten en genieten van een gratis crijtkoek, koffie een 
Piepelke of ne Stroese. Crijt Diepenbeek.  
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Meiavond in Hasselt .  
Om de lente te vieren wordt - zoals vroeger vaak gebeurde - in Hasselt opnieuw een meiboom 
opgetrokken. Traditiegetrouw wordt dan de lente verwelkomd en zal de winter symbolisch verbrand 
worden door de Meigraaf en zal de Meikoningin de meiboom planten. De dans om de meiboom is een 
traditie die teruggaat tot de Keltische cultuur: sinds midden 16de eeuw organiseerde de Rethoricakamer 
De Roode Roos het meiavondfeest. De leden van de Roode Roos verzamelden aan de vooravond van 1 
mei aan de Reddelberg, waar ze in het gezelschap van de Meigraaf of -koning een meilied zongen. Nu is 
de viering dus teruggekeerd naar diezelfde Reddelberg. Een stropop wordt in brand gestoken. Deze pop 
stelt de winter voor. De meikoningin kondigt nadien de nieuwe lente aan en de stadswerklui helpen bij 
het rechttrekken van de meiboom. De toeschouwers worden op speculaas en jeneverpaté getrakteerd. 
Dit gebeurt nu aan de Reddelberg. U gaat terug in de tijd dankzij een middeleeuwse markt met 
mandenvlechters, hoedenmakers, kantklossers, volksspelen, een waarzegster enz.. Een natuurlijk zijn er 
ook vendelzwaaiers, een meigraaf,  volksdansers, en een traktatie met jenever en speculaas. programma 
2018 - vanaf 18u op de Reddelberg -Middeleeuwse markt met ambachten, middeleeuws eten, taferelen. 
Middeleeuws theater door theatergroep ‘Banneuxkes’ -om 21u: Middeleeuwse optocht met meigraaf, 
meikoningin, verbranding van de winter, oprichting meiboom Organisatie: Feestcomité Hasselt mmv Café 
Cambrinus en Café Vanveldeke. Reddelberg Hasselt www.feestcomitehasselt.be . vanaf 18u30,  gratis.      
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Mei 

Sint-Evermarusspel in Rutten.  
Op 1 mei moet je zeker in Rutten zijn. Daar kanje getuige zijn van het eeuwenoude martelarenspel ter ere 
van Sint-Evermarus. In de heilige weide ronde de Evermaruskapel wordt de achtervolging en moordpartij 
op de pelgrim Sint-Evermarus op een schitterende wijze uitgebeeld. Uniek aan de opvoering is het feit dat 
de hoofdrollen, die van Evermaar en bendeleider Hacco, door heel bejaarde inwoners wordt gespeeld. 
Het Evermaarspel verhaalt de pelgrimage van de heilige Evermarus naar het Spaanse Compostela en de 
brutale moordpartij van bendeleider Hacco in de omgeving van Tongeren, zeggen de historici. Weken 
voor het spel zijn de dorpelingen druk in de weer om de eeuwenoude teksten van buiten te leren en dat is 
voor senioren niet zo evident. Ook de rol van de twee wildemannen, die de pro- en epiloog uitspreken is 
opvallend. Ook de Haccoeren, de volgelingen van de bendeleider tooien hun paarden om er piekfijn uit te 
zien. Het programma begint om 9u uur met een hoogmis met om 10u30 een processie door het dorp 
waarin al de acteurs van het Evermaarspel opstappen in hun historische kledij. Om 14.00 uur volgt de 
opvoering van het martelarenspel in de  “heilige wei “ gevolgd door een spectaculaire achtervolging in de 
“zwarte wei“. Na het martelarenspel is er een achtervolging te paard. Een van de pelgrims weet te 
ontsnappen en wordt door roofridder Hacco en zijn trawanten achtervolgd. Tijdens dit bitsige 
stokkengevecht vallen rake klappen. Deze achtervolging is historisch het minst juiste, maar wel het meest 
spectaculaire gedeelte. Hiervoor zakken jaarlijks honderden pelgrims en toeristen af naar het Tongerse 
kerkdorp.  Om 18.00 u is er nog een Lof in de Sint Martinuskerk in Rutten. Het Evermarusspel is het eerste 
mysteriespel dat opgenomen is in de Vlaamse inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is het 
vierde Limburgse item op de lijst, naast de Kroningsfeesten in Tongeren, de Virga Jesse feesten in Hasselt 
en het Oud Limburgs Schuttersfeest. Meer info: Haccouren Rutten, dhr Leroi Lambert 
1meifeestenrutten@tiscali.be   
Programma en info Sint-Evermarusfeesten: dhr Pascal Vandermeer - Sint Evermaruscomité, Kupstraat 17 
te 3700 Rutten - website: www.evermarus.be  - e-mail info@evermarus.be - Facebook: 
www.facebook.com/SintEvermarusfeest Hansen, Honnestraat 17 - 3700 Rutten tel 012/261414 
www.evermarus.be.  gratis.    
Van Herman Clerinx ontving ik de volgende reactie: Men noemt dit het oudste mysteriespel van de 
Nederlanden. Maar dat valt niet te bewijzen. Het enige dat men zeker weet, is dat er in de Middeleeuwen 
een levensverhaal (een vita) over Evermarus bestond, zoals over ongeveer elke heilige. In de 17e eeuw 
was er in Rutten een Evermarus-processie. Maar de oudste vermelding van het mysterie-spel dateert van 
1827. Het huidige spel, dat nog wordt opgevoerd, is geschreven in 1904. Er was al een 
Evermarusbedevaart en -traditie in Rutten. Maar zover we weten, dateert het spel zelf pas uit het begin 
van de 19e eeuw. Dat is kort na de Franse Revolutie, toen bijna alles dat kerkelijk is, werd verboden.  
Waarschijnlijk heeft daarna, tijdens de restauratie, een plaatselijke pastoor het Evermarus-gebeuren weer 
nieuw leven in geblazen, en er een spel aan toegevoegd. Sommigen zullen dit jammer vinden. De stelling  
dag het Evermarusspel uit de middeleeuwen stamt, kan dus niet worden onderbouwd. Overigens is wat ik 
beschrijf, al in het begin van de 20ste eeuw door een pastoor uit Tongeren bestudeerd en vastgesteld. De  
studie ligt in het stadsarchief van Tongeren.  
 
Meifeesten in Genk.  
Reeds in het prille begin van de 19de eeuw kende Genk een jaarmarkt op de maandag van Sint-Servaas 
(13 mei). Die markt bestaat nog steeds. Zij werd verschoven naar 1 mei en groeide uit tot een groots 
volksfeest, wellicht het grootste 1-mei feest dat in Vlaanderen gevierd wordt en dat ook buiten onze 
landsgrenzen een grote faam geniet. Allerlei manifestaties worden daarbij georganiseerd: een jaarmarkt, 
een vlooienmarkt, openluchtconcerten, de kermis, een wielerwedstrijd. Ook liefhebbers van oude 
ambachten komen ruim aan hun trekken. In de namiddag vindt o.a. de folkloristische meiboomplanting 
plaats, de bloemenstoet, een grootse taptoe, een spetterend vuurwerk. De hoofdattractie is ongetwijfeld 
de Internationale Meikoninginnen-bloemenstoet, die sinds 1956 aan het Genker feest een bijzonder 
esthetisch karakter geeft: een defilé van praalwagens, muziekgroepen, folkloregroepen en natuurlijk de 
meikoningin zelf. De stoet wordt gevolgd door een internationale taptoe op het marktplein, en de dag 
wordt besloten met een vuurwerk. Dat alles verneem je ook via de Belleman, die de meistoet opent. Zij is 
nu vervangen door de O-parade. Deze prachtige stoet met deelname van lokale folkloristische 
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verenigingen in combinatie met vermaarde buitenlandse groepen en straattheaters lokt een enorme 
massa naar de Genkse binnenstad. Meer info: evenementen@genk.be www.genk.be  of 089/654480 
Programma 2018: Het centrum van Genk is opnieuw klaar voor de jaarlijkse Meifeesten. met onder 
andere de jaarmarkt, kermis, de O-parade ( de vroegere Meikoninginnestoet ), vuurwerk enz.. Er worden 
tienduizenden bezoekers verwacht. De O-Parade, de tocht van de verwondering, vormt het hoogtepunt 
van de dag. De jaarlijkse parade bracht dit jaar zo’n 50000 toeschouwers op de been..www.visitgenk.be 
gratis  
Hoogtepunt van de festiviteiten is de O-Parade die vanaf 16 u door het centrum van de stad trekt. De O-
parade is een twee uur durend visueel spektakel om u tegen te zeggen. Het is een unieke parade, die zelfs 
in heel Europa geen gelijke kent. Met meer dan 40 nationale en internationale straattheatergroepen, 
schitterende kostuums, prachtige praalwagens en verrassende acts is dit kleurrijk schouwspel het  
hoogtepunt van het 1-meifeest in Genk. Ook dit jaar komen de groepen uit alle windstreken. Velen van 
hen zijn voor het eerst te bewonderen in België en tonen met trots hun nieuwste creaties. De O-parade is 
helemaal gratis. Maar er is meer. Zoals de jaarmarkt (8-15 u), de rommelmarkt (8 tot 13 u) de kermis, de 
straatanimatie, de meiboom-planting om 13 u op de Grote Markt, de internationale Taptoe om 18 u op de 
Grote Markt en het afsluitende vuurwerk om 22 uur. De Genkse 1 meiviering is niet gebaseerd op het 
(nationale) feest van de arbeid. Is Genk is 1 mei een traditionele feestdag Reeds in de 19de eeuw, 
sommige bronnen spreken zelfs van de 18de eeuw vond er op 1 mei een jaarmarkt plaats. In het begin 
van de vorige eeuw raakte deze traditie in onbruik tot ... in 1951 toen enkele Genkenaren de draad terug 
opnamen. In 1952 nam het gemeentelijk feestcomité de organisatie over en breidde ze uit met de huidige 
viering als resultaat.    
Op de laatste zondag van april om 19uur organiseren De Ghesellen, Die Landouwe, het Geurtskoor en het 
Weverke de eerste Genker winterverjaging. Het gebeuren vindt plaats op het marktplein van Genk. Na het 
verjagen van de winter door de meikoningin en de stadsbelleman en het planten van de meiboom zal er 
een stadsspel georganiseerd worden. De op voorhand ingeschreven verenigingen komen tegen elkaar uit 
en zullen strijden voor de wisseltrofee en de eeuwige vermelding van de winnaar op de voet van de 
meiboom. Meer info: Genk dienst Cultuur E-mail cultuur@genk.be of tel 089/653815. Marktplein Genk. . 
vanaf 19u. gratis.     
 
 
Kinrooise landbouwdag en aspergefeesten  
Op het aspergebedrijf Henckens in Geistingen vindt op zondag 1 mei 2016 een landbouwdag plaats. 
Verschillende landbouwbedrijven stellen zich voor, er is kinderanimatie, optredens en een 
streekproductenmarkt. De asperge wordt extra in de verf gezet. meer info: www.toerismekinrooi.be. 
Kessenichereweg 27 in Geistingen (Kinrooi) gratis.   
 
Opnieuw ommegang in Kortenbos.  
Een aloude traditie wordt in ere hersteld. Op 1 mei vindt in Kortenbos opnieuw een ommegang plaats. De 
laatste ommegang dateert van 1998. Dit jaar is het exact 80 jaar geleden dat de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw van Kortenbos van paus Pius XI de titel basiliek kreeg. Voor de Geschied- en Heemkundige kring 
Kortenbos reden genoeg om een oude traditie nieuw leven in te blazen. ‘Het is de bedoeling dat wij 
opnieuw een processie organiseren zoals de ommegang in 1998 waarbij zeven taferelen worden  
uitgebeeld’ zegt Monique Vanelderen, die het processiecomité samenstelde. Na de ommegang van 1998 
werd alle kleding door de Geschied- en Heemkundige Kring gedocumenteerd en opgeslagen in de 
torenkamer.  Met ruim 180 deelnemers - o.a. groepen van de Virga-Jessefeesten en de Tongerse 
kroningsfeesten - en bijna alle materiaal om de taferelen en sacramenten uit te beelden wordt het een 
mooie ommegang. Het wordt een prachtige uitbeelding van het ontstaan van het bedevaartsoord in 
Kortenbos.. Kortenbos centrum. vanaf 15u. 
 
Kaarsjesprocessie in Hasselt.  
Het decanaat Hasselt zet de meimaand in met een kaarsjesprocessie. De processie start op de 
binnenplaats van het Provinciaal Begijnhof (Z33) om 20 uur. Hasselt centrum. . om 20 u op binnenplein 
Begijnhof Hasselt.  
 

http://www.genk.be/


Meibedevaart in Hasselt.  
Op 2 mei wordt in het centrum van Hasselt de jaarlijkse meibedevaart gehouden. De jaarlijkse bedevaart 
ter ere van de Virga Jesse vertrekt dit jaar vanuit de kathedraal richting basiliek. Er wordt een korte 
bezinning gehouden in de Sint-Quintinus kathedraal. In de korte route door de stad wordt het beeld van 
de Virga Jesse meegedragen. Bij aankomst in de OLV Basiliek kan elke deelnemers zijn of haar roos bij het 
beeld afgeven. De korte viering wordt beëindigd met een lied gericht aan Maria en naar het beeld van de 
Virga Jesse. Daarna volgt buiten nog een korte receptie waar er kan nagepraat worden met een glaasje 
wijn.. Hasselt binnenstad. 
 
Kermt knoopt weer met de Meitraditie aan.  
Na een onderbreking van enkele jaren heeft de dorpsraad van Kermt een oude traditie nieuw leven 
ingeblazen: de meiviering. Het is een initiatief van een 20-tal verenigingen dat bedoeld is om de mensen 
weer wat meer bij elkaar te brengen. De jonge Kermtenaren konden zich uitleven in activiteiten als 
blikken werpen, hoepels over ezels gooien, tekeningen ophangen, en sjoelbakken, de anderen konden 
genieten van en meezingen met optredens van het koor en de fanfare Sint-Cecilia en van de verbranding 
van ‘koning winter’, een evenement dat door de te gekke belleman Paul werd aangekondigd.  
    
Meiboomplanting in Kuringen.  
Naar jaarlijkse traditie staat ook dit jaar de Meiboomplanting op de agenda. Na het planten van de 
meiboom treden verschillende afdelingen van Volkskunstgroep De Boezeroenen in het daglicht. De 
volkskunstgroep bestaat 40 jaar en viert dat met een uitgebreide editie van de meiboomplanting. Het 
wordt een dat met verschillende optredens, een workshop met het internationale dansgezelschap 
Senlima en een folkconcert van Naragonia. organisatie: vzw Volkskunstgroep De Boezeroenen Meer info: 
www.boezeroenen.be  boezeroenen@hotmail.com. Speelplaats Basisschool Kuringen. Joris Van 
Oostenrijkstraat om 15u. gratis.      
 
Meiboomplanting op de Groenmarkt te St.-Truiden.  
De groenmarkt bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de Grote markt. Planten van de meiboom 
en optredens van verschillende volksdansgroepen en vendelzwaaien o.a. Pierlala uit St Truiden, en de 
Vrindschap uit St Truiden. en de Poolse volksdansgroep Wisla Vanaf 14.00 uur. Meer info: Dienst 
Toerisme 011/701818 Info Inge Mellaerts 0495/472697 of E-mail volkskunstgroep.pierlala@telenet.be  
Groenmarkt (grote markt) St Truiden. www.sint-truiden.be  Vanaf 14 uur. gratis.    
 
 
Buurtbewoners planten meiboom aan kapelletjes.  
Aan verschillende kapelletjes in Heusden en Zolder wordt nog de aloude traditie in ere gehouden om er 
een meiboom te planten in het begin van de maand mei. En ook de geschied- en heemkundige kring 
houdt dan traditioneel haar ‘kapellekestocht’. ‘We bezoeken dan alle kapelletjes in Heusden en verrassen 
de buurtbewoners met een kleine attentie voor het mooie onderhoud.’ Ook aan de Sint Janskapel in 
Heusden werd een meiboom geplaatst. Inwoners van de Ghoosstraat en de Kapelstraat verzamelen ieder 
jaar weer boven op de St-Jansberg. Daarbij versieren ze de kapel, geven de inrichting een grondige 
kuisbeurt. Daarna is het genieten van een gezellige babbel onder de meiboom. . Sint Jansberg - Heusden-
Zolder.        
 

Begijnhofeesten in Diest.  
Tijdens de Begijnhoffeesten op zondag 13 mei wordt het begijnhof het decor voor een culinaire markt 
met heerlijke streekproducten, verrassende animatie en activiteiten voorjong en oud. De Confrerie van 
den Cruydtcoeck promoot naar jaarlijkse gewoonte de Reynvaertkoek en brengt ons overheerlijke 
pannenkoeken.  Vanaf 11u kan je op de culinaire markt kuieren langs en proeven van allerlei lekkere 
streekproducten en culinaire hapjes - Xaverius kleurt culinair Oranje als eerbetoon vaan Prins Filips 
Willem met een knipoogje naar de vier Oranjesteden. Vanaf 12u is er straatanimatie voor jong en oud. 
Om 14u30 bakt de Confrerie van den Cruydtcoeck de eerste kruidige pannenkoeken van het jaar. Er is ook 
de verbranding van het aloude Reynvaertkruid. In de lente pleeght men van de teere bladerkens van dit 
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cruydt, sooi het erst uyt der aerden komst, en noch mals is, met eyeren koeckkens te maken.. Aldus 
verweest Rembert Dodoens, vermaarde kruidenkundige, reeds in 1550 naar een eeuwenoud volksgebruik 
in de streek van Diest om met Reynvaert (Boerenwormkruid) in het vroege voorjaar pannenkoeken te 
bakken. De Confrerie van den cruydtcoeck ondersteunt deze eetgewoonte om Diest als bakermat voor 
het bereiden van de reynvaertkoek te promoten.  Meer info: www.toerismediest.be  of tel. 013/353274. 
in de sfeervolle straatjes van het Begijnhof Diest . Van 11 tot 18 uur.    
 

Zeepkistenracen in Limburg.  
03/05/2015 : Vierde zeepkistenrace in Herderen, georganiseerd door harmonie Sint-Jan in de Sint-
Jansstraat. Na een spannende race kroonde The Black Baron zich tot winnaar. Snelle Eddy werd nipt 
tweede. De negenjarige Ties Kurvers uit Roermond kreeg de prijs voor origineelste wagen. gratis. 
 
Tractoren krijgen zegen in Opheers.  
Op zaterdagavond 12 mei klinkt het geruis van tractoren in de straten van Opheers. De Haspengouwse 
Tractorvrienden organiseren dan voor de 10e keer een tractorwijding. De zegening is vooral bedoeld om 
de vruchten der aarde te beschermen tegen de ijsheiligen. De deelnemers doen dit niet zozeer uit 
bijgeloof, het is eerder een traditie geworden. Kerk Opheers - Heerse velden.  
HBVL: Na een gebedsviering vertrokken een 120-tal tractoren onder politiebegeleiding voor een ritje van 
11 km door de Heerse velden. Daarna volgde de wijding aan de kerk van Opheers. ‘In feite is het weer 
vandaag te goed, anders was er nog meer volk meegereden in de stoet’ Doordat het dit weekend net 
droog is, zijn veel boeren vandaag bezig op de akkers om te maaien, mais te planten en bieten te spuiten.   
 
 
Open gebedshuizen dag.  
In Limburg leven mensen van verschillende geloofsgemeenschappen. Om het wederzijds respect en de 
kennis te bevorderen, is er op zondag 7 mei een Open Gebedshuizendag. U kunt op zo’n 35 plekken in 
tien gemeenten terecht hiervoor, meer bepaald in katholieke kerken, moskeeën, bij de  
Christengemeente, de Church of Pentecost of bij de hindoegemeenschap. U krijgt er uitleg, of kan 
deelnemen aan rondleidingen en wandelingen.. op diverse locaties in onze provincie 
www.inburgeringlimburg.be/aanbod/integratie . van 14 tot 18 uur. gratis.      
 

Geboortebos in Diepenbeek.  
In het jaar 2015 werden er in de gemeente 169 geboorten aangegeven. De ouders ontvingen in de 
voorbije weken een uitnodiging om op zondag 12 mei aanwezig te zijn in het geboortebos op de 
Bijenberg. Schepen van  Bevolking Karen Alders mocht uiteindelijk 69 kinderen samen met hun  
ouders en familie verwelkomen. Op het terrein konden ouders een boompje van de soorten eik, es, beuk, 
zwarte els of grauwe abeel uitkiezen en voorzien van een naambandje.. Diepenbeek - Bijenberg.      
 

Bedevaartsoord - Basiliek van Kortenbos  
De bedevaarten naar Kortenbos(op 7 km van Sint-Truiden) zijn al 350 jaar oud. In 1636 werd het beeldje 
van O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken in een boom aan de beruchte Dodensteeg geplaatst; Maria 
maakte van deze steeg echter een grote bedeweg. Gedurende de hele meimaand zijn er  
talrijke bedevaarders, die naar dit oord trekken om deel te nemen aan de uitgebreide manifestaties. Zo is 
er een Maria-processie (2e zondag - 15.00 u), waarin het ontstaan van het genadeoord van Kortebos 
wordt geschetst en waarin men hulde wil brengen aan de troostende en moed schenkende Moeder. Een 
tweede hoogtepunt (derde zondag) is de zegening van de wielertoeristen en van alle fietsen. Sedert 1927 
heeft er ook nog een jaarlijkse Ruiterbedevaart plaats (laatste zondag van mei- 15 u). Kortenbos (St 
Truiden) Basiliek. http://www.toerisme-sint-truiden.be. . 20160501. 20160531. gratis.   De 17e eeuwse 
kerk is sober aan de buitenkant, maar binnen weelderig versierd met houtsnijwerk. De kerk is alle dagen 
open tot 18 uur Alle dagen in mei zijn er speciale vieringen, processies en zegeningen.    
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Kaarsjesprocessie in Diepenbeek als afsluiter van de meimaand.  
Sinds jaren organiseert de parochie Lutselus op het einde van de meimaand aan de kapel van de Onze-
Lieve-Vrouwstraat een Marianoveen. Gedurende negen dagen werd er het rozenhoedje gebeden met als 
afsluiter een kaarsjesprocessie waarin een veertigtal parochianen vanaf het OC Lutselus tot aan de kapel 
al zingend en biddend meestapten. Na een misviering was er nog een gezellig samenzijn met iedereen die 
deelnam aan het noveen. Lutselus – Diepenbeek.  
 

Kruisprocessie in Zepperen.  
Op de zogenaamde kruisdagen (de drie dagen voor Hemelvaart) wordt een gebedstocht door de velden 
gemaakt. Er wordt dan o.a. gebeden voor een goede oogst. Men noemt dit de kruisprocessies. In het 
Latijn worden de kruisdagen ‘rogationes minores of litaniae minores (kleine smeekbeden of kleine 
litanieën) genoemd, om ze te onderscheiden van de litaniae maiores (grote litanieën) op het feest van Sint 
Marcus op 25 april, die eveneens bedoeld waren om Gods zegen te vragen over de vruchten van de  
aarde. De kruisprocessies zijn zeker geen wezenlijk onderdeel van ons geloof, maar ze zijn wel een mooi 
gebruik, vandaar dat we ze in ere willen houden. gratis.    
Kerk en Leven - 2016 18 mei: Zowat 60 leden van de Landelijke Gilde Zepperen waren present op de 
Jaarlijkse Kruisprocessie. Dit jaar waren ze te gast op het fruitbedrijf van Vic en Marleen Hannosset-
Nicolai, voornamelijk gespecialiseerd in aardbeien, kersen en blauwe bessen. In feite is deze processie een 
eucharistieviering waarvan het eerste deel (de woorddienst) plaatsvindt op het veld en het tweede deel in 
een bedrijfsloods. Deze keer passeerden de deelnemers een g root aantal overkapte aanplantingen, 
kregen korte uitleg over de milieuvriendelijke teeltwijze.   
 

Tongeren: Pelgrims- en bedevaartstad  
In Tongeren wordt de traditie van pelgrims-en bedevaartsoord uit de 14e eeuw nog steeds in ere 
gehouden. Tongeren heeft haar bedevaarders en pelgrims dan ook veel te bieden. Niet alleen in de 
OLVrouwebasiliek in het centrum, maar ook in de omgeving van Tongeren kan de pelgrim terecht. Henis, 
Mal, Offelken, Mulken, ... elke dorp heeft zijn eigen bedevaart en beleeft deze toewijding op zijn eigen 
manier Openingsuren: Basiliek: alle dagen van 8-12u/13.30-17u Kapel Sint-Gilis Mulken : alle dagen van 10 
tot 17 u (van 1 juli tot 30 september: van 9 tot 18 u) Zondag vanaf 8.30u info: 012/239045 od 012/231119 
Sint-Jozef (Heilige Rita): dagelijks open overdag. Op zaterdag 30 mei 2015: Pelgrimage naar Tongeren 
vanuit verschillende plaatsen: Voeren, Sint-Truiden, Maastricht, Genk/Bilzen (ism diverse wandelclubs), 
Wellen, Kortessem, Opglabbeek-As Afstanden van 5 tot 50 km Meer info: 
www.dekenaattongeren.be/pelgrimage- E-mail: pelgrimagetongeren@telenet.be of 
riet.vancleuvenbergen@telenet.be (Compostelagenootschap) of per post: Roger Stassen, Momberstraat  
37 b 4 3700 Tongeren. Pelgrimsmis in Tongeren om 18u30 www.tongeren.be  
 

Kapellekesfeesten in Tienen.  
De Confrérie van Sincte Moor organiseert tijdens weekend van 19 en 20 mei 2012 zijn jaarlijkse 
‘Kapellekesfeesten’ ter ere van de kapel van Onze Lieve Vrouw-ten-steen in Grimde. Op zaterdag 19 mei 
kan je in de namiddag een bezoek brengen aan de kapel en proeven van Kapelletjesbier en 
Mauruskroontjes in het ‘Ivanscafe’. Op zondag 20 mei is de wijdingsdag van de kapel met om 10u30 een 
eucharistieviering, opgeluisterd door het Tiens Kamerorkest Amaryllis. De leden van de Confrerie van 
Sincte Moor brengen de eeuwenoude heildronk uit op hun patroon. Vanaf 14 uur zorgt het 
accordeonensemble ‘Kriebel en Huksel’ voor de nodige ambiance en kan je om het uur een geleide 
gidsbeurt volgen in de kapel. Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten-steen Grimde (Tienen).  
 
Sint Leonardusprocessie in Zoutleeuw  
De Sint-Leonardusommegang trekt sinds 1274 elk jaar op pinkstermaandag door de straten van 
Zoutleeuw. Het historische, eerste gedeelte van de processie toont aspecten van Leonardus’ leven. In het 
tweede deel staan de gildes centraal. Op Pinkstermaandag is er om 10u de hoogmis in de Sint 
Leonarduskerk, gevolgd door de Sint Leonardus-ommegang om 11uur, een processie ter ere van de 
patroonheilige. Na deze processie is er weer volop kermisplezier voor iedereen. Al sinds de 13de eeuw 
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trekt elk jaar op tweede pinksterdag de Sint-Leonardusprocessie door Zoutleeuw. Leonardus is de 
patroonheilige van gevangenen, maar ook van zwakke kinderen, zwangere vrouwen, mijnwerkers en 
reumapatiënten De geboorte- en begraafplaats van de heilige ligt langs een van de bedevaartroutes  
naar Santiago de Compostella. Benedictijnen van Vlierbeek brachten de verering voor Leonardus naar 
Zoutleeuw. Ze bouwden er de monumentale Sint-Leonarduskerk. In de kerk wordt het middeleeuws 
retabel van Zoutleeuws patroonheilige bewaard. Dat retabel toont onder meer twee scènes uit het leven 
van Leonardus: zijn doopsel en Leonardus in de leer bij de heilige Remigius. Die twee scènes vormen het 
centrale thema van deze editie (2011) van de processie.   
 

Dag van het Park - Breng eieren voor goed weer.  
Het kasteel van Mariagaarde doet een opvallende oproep om eieren naar het Kasteel te brengen.  “We 
rekenen op mooi weer tijdens de Dag van het Park op zondag 26 mei e.k. ‘Vroeger brachten de mensen 
eieren naar de clarissen om mooi weer te verkrijgen. Het kasteel Mariagaarde is sinds 1929 eigendom van 
de Zusters Annuntiaten. ‘Wel, ik hoop dat onze zusters hier, de Annuntiaten uit Heverlee, ook gaan 
bidden voor goed weder. Kasteel Mariagaarde - Hoepertingen . De Dag van het Park vindt plaats op 
26/05/2013. Met de eieren die worden binnengebracht zal de kok van het klooster lekkere bereidingen 
maken voor de ‘Dag van het Park’.   
 
Ruiterbedevaart in Kortenbos  
Jaarlijkse ruiterbedevaart op 24 mei 2015 op de weide naast de basiliek. In stoet zullen de paarden 
aankomen, snuivende neusgaten, ongeduldig wachtend tot de misviering zal beginnen. Dan worden ze 
rustig, de paarden en ruiters worden gezegend, de paarden krijgen een stuk gezegend brood als beloning. 
De ruiters krijgen een herdenkingsschildje als aandenken. Meer info: ghk.kortenbos@gmail.com. Basiliek 
Kortenbos. van 11 tot 12 u.  
 

Kaarsjesprocessie Mersenhovenkapel in Kortessem.  
De beschermers van de kapel organiseren op woensdagavond 27 mei 2009 hun jaarlijkse 
kaarsjesprocessie naar de Mersenhovenkapel. Samenkomst om half acht ten huize van Jean en Rosa, waar 
koffie en taart wordt geserveerd aan 2 euro. Kaarsjes met windscherm zijn te verkrijgen aan 1 euro. Om 
21u30 vertrekt de processie vanuit Mersenhoven naar de Bredeweg. Daar vindt een korte woorddienst en 
zegening. 
 

Sacramentsprocessie of ‘Bronk’ in Veldwezelt.  
De sacramengtsprocessie in Veldwezelt is een oude traditie Een sacramentsprocessie is een processie 
waarbij het Allerheiligste in een monstrans op plechtige wijze door de priester door de straten van een 
stad of dorp gedragen wordt. De priester draagt daarbij een een koorkap. De bekendste 
sacramentsprocessies zijn die van Antwerpen, Brugge (op sacramentsdag), Mechelen (Hanswijkprocessie) 
en Veldwezelt. Veldwezelt dorp. . vanaf 10 u.     
Dankzij de werkgroep ‘Processie en Kerk’ wordt de jaarlijkse sacramentsprocessie in Veldwezelt in ere 
gehouden. Blikvanger op zondag 29 mei 2016 waren de kroonjuwelen van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld  
met Christuskind. ‘De zilveren kronen en enkele zilveren attributen zijn al enkele honderden jaren oud. De 
waarde ervan moet op meerdere duizenden euro’s geschat worden’ aldus Patrick Bringmans. Een 
goudsmid in Veldezelt sleepte de restauratie-opdracht in de wacht. Ook het notenhouten kruisbeeld van 
de Zwarte Christus van Wijck (Maastricht) was een opgemerkte verschijning in de processie. In de Sint-
Lambertuskerk organiseerde Heemkring Wiosello een tentoonstelling over de religieuze ommegang.   
 

  



Processies (Bronk) in de Voerstreek.  
De Bronk) of sacramentprocessies starten traditiegetrouw aan de kerk en leggen een lang parcours af. 
Onderweg zijn er rustaltaren waar de zegen wordt gegeven. Voorop marcheert de lokale muziekkapel, die 
wordt aangevuld met de schutterskoning en schutterij. Er worden bijbeltaferelen uitgebeeld en de 
bloemenmeisjes vullen het geheel aan. Vaak wordt dit aangevuld met Kamers schieten, een authentiek 
vuurwerk met veel lawaai en rook. Processies 2016: 29/05/2016: Het voorbije weekend was het 
sacramentdag. In Voeren zij dit hoogdagen. ‘s Gravenvoeren was zondag in de ban van de bronk. Deze 
processie met honderden deelnemers, vooral veel kinderen, trok samen met de Oude Harmonie Sint-
Cecilia en het zangkoor naar de rustaltaren aan de Sint-Jozefkapel, langs de bloementapijten in de 
Winandusstraat en naar het rustaltaar aan het tehuis Ocura. Ook in Teuven trok de jaarlijkse bronk uit. 
Deze processie trok dit jaar naar de wijk Nurop. Het werd een feestelijke stoet met de harmonie, de 
jeugdbeweging, de KVLV, de schutterij en de nieuwe koning, het zangkoor en de processiegroepen.  
 

 
Kamers schieten in Moelingen. Foto Theo Broers 
 
Bocholter Tractoren- en Oldtimershow. 
Al voor de 22ste keer organiseert BTM Bocholt een grote tractoren- en motorenshow. U kunt zich 
vergapen aan meer dan 700 oldtimer tractoren (met focus op de merken Hanomag en Massey) en aan 
retro motoren. Maar ook meer exotische en minder bekende merken van tractoren zijn te bekijken. De 
oldtimershow wordt aangevuld met demonstraties van vergeten ambachten zoals maandenvlechten, 
traditioneel houtdraaien, smeden ... Jennenstraat 28 Bocholt. www.bocholt.be . Laatste zondag van mei, 
van 10 tot 18u   
  
Botenzegening in Ophoven.  
Een zegening is ritueel waarmee voorspoed wordt gevraagd voor komende gebeurtenissen of de 
toekomst in het algemeen. Een zegening van fietsen, auto’s, motoren, paarden en andere dieren is 
algemeen bekend, maar zo’n wens van een pastoor voor boten is al veel minder gekend. 
Jachthavenbeheerder Marec in Maaseik maakt er een jaarlijkse traditie van om voor de booteigenaars 
een zegening van de boten te organiseren. Dat is ook voor bezoekers een mooi ritueel om bij te wonen. 
De eigenaars geven hun boot een extra schoonmaakbeurt en de vaartuigen worden speciaal voor de 
gelegenheid versierd. De jachten varen langs de rondvaartboot waar een pastoor hen zegent. Het 
evenement is het best te bezichtigen vanuit de Steenberg of van bij ‘ Tegelhuisje. De Spaanjerd 
www.marec.be . Laatste zondag van mei vanaf 10 u. gratis.      
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Juni 

Pinksterfeesten in Stevoort.  
Op zaterdag 3 en zondag 4 juni maakt de sympathieke deelgemeente van Hasselt zich op voor de jaarlijkse 
Pinksterfeesten, die precies 50 jaar geleden het levenslicht zagen. Blauw, geel, rood en groen zijn 
helemaal klaar voor de jubileumeditie van hun spel zonder grenzen. Het epicentrum van de feesten is De 
Steborg. De feesten vonden hun oorsprong in 1967, toen enkele Stevoortenaren geld wilden ophalen voor 
de verharding van de speelplaatsen van de jongens- en de meisjesschool. De ‘Dallenslag’ zoals het 
evenement eerst heette, bestond uit volksspelen en evolueerde later naar een spel zonder grenzen tussen 
vier wijken en kleuren: de eigenlijke Pinksterfeesten. Eind jaren ‘80 leidde onenigheid in het comité tot 
een dip, maar sinds 1996 zijn de Pinksterfeesten hipper dan ooit. Aan het tweedaags evenement werken 
zo’n 300 vrijwilligers mee, een paar duizend geïnteresseerden komen een kijkje nemen. Er is een 
openingsceremonie, een stoet, de vierkamp, een pinkstereucharistie, het schoolfeest, de bierbar, Vlaamse 
kermis ... De opbrengst gaat naar drie goede doelen: de vzw Steborg, de jeugdwerking en de basisschool. 
Een de anekdotes zijn na vijftig jaar ontelbaar. Zo zijn er inwoners binnen het dorp die verhuizen om van 
kleur te kunnen veranderen en dat het hooguit 4 keer regende in die 50 jaar en dat de eerste prijs van de 
tombola in 1970 een levensechte pony was. Het hele dorp leeft mee. Zo prijken er foto’s uit de oude doos 
in de etalages fan de handelaars en zullen in alle activiteiten retro-elementen opduiken. De blikvanger van 
de feesten blijft de vierkamp op zaterdagavond vanaf 18 uur. Sinds 22 mei oefenen de vier teams 
dagelijks. Voorzitster Miet: ‘Ik ben geboren in rood, had 20 jaar een krantenwinkel in geel, vond mijn man 
in blauw en woon nu in groen. gratis. 
 
Wijnfeesten in Duras.  
Aan het Kasteel van Duras (Sint-Truiden) worden in het weekend van 5-6 juni opnieuw Wijnfeesten 
georganiseerd. Wijnboeren uit Duras (Frankrijk) bieden in hun zusterstad dan de lekkerste wijnen aan en 
dat samen met hun Haspengouwse collega’s. Ook het kasteel zelf is dan te ontdekken en er is animatie 
voorzien. kasteel Duras. gratis - proefglas 5 euro.    
   
Hex: Planten-, rozen- en moestuindagen  
Dit festival van rare planten vindt dit jaar plaats op 08 en 09 juni 2013. Wat kan je er zien? De tuinen van 
het kasteel van Hex staan open voor het publiek. Het gaat o.a om een uitgestrekte moestuin, een park 
met eeuwenoude bomen en unieke planten en  é én van de mooiste rozentuinen ter wereld. Er zijn 
rondleidingen, tentoonstellingen, en lezingen. Je kan zelf ook plantgoed aankopen, bijvoorbeeld bij 
kwekers van botanische rozenrassen. Kasteel van Hex - 3870 Heers www.hex.be van 10 tot 18 uur. 8 euro 
(leden tuinverenigingen 6 euro - min 16 jaar gratis onder begeleiding - parking gratis.    
Na inventarisatie van het tuingereedschap zal de complete collectie van Hex worden ondergebracht in de 
- als historisch monument beschermde molen van Heks (1e vermelding 1282, huidige bouw 17e-18e 
eeuw)Deze molen was uniek door zijn dubbele functie, enerzijds om graan te malen, anderzijds om het 
hoger gelegen kasteel van water te voorzien.   
 
Kunstenfestival Circo Paradiso in Heusden-Zolder  
1 juni 2012: Negende editie van het kunstenfestival voor de familie, met straattheater, nostalgische 
kermis en muziek ‘Dromen op wielen’ is het thema van deze negende editie. In een mix van muziek, 
beeldende kunst, straattheater en circus geven gevestigde artiesten en talentrijke jongeren het beste van 
zichzelf.. rond CC Muze. Dekenstraat 40 in Heusden-Zolder. www.circoparadiso.be . vrijdag: vanaf 13  
u zaterdag: vanaf 10 u zondag: vanaf 12 u  
 
Jaarlijkse processie Heilige Genoveva in Zepperen.  
Al in 605 was hier een bedhuis, gewijd aan de Heilige Genoveva. De kerk bezit - behalve een opvallende 
toren uit de 12e eeuw - bijzondere muurschildringen uit de 15e en de 16e eeuw. De straten zijn versierd, 
de vlaggen wapperen. Het is feest. Elk jaar - op Kermiszondag, de zondag na Pinksteren , trekt de Sint-
Genovevaprocessie door Zepperen. Hiermee brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, Sint-
Genoveva Meer info: Processiewerkgroep Sint-Genoveva Sint-Truiden via tel 011/674343 of e-mail: 
marlies_bex@hotmail.com Historische informatie en foto’s vind je op www.zepperen.be.   

http://www.hex.be/
http://www.circoparadiso.be/


HBVL 3/6/07: De biddende tocht door de parochie met ruim 300 deelnemers was het hoogtepunt van 
kermiszondag in Zepperen. Tijdens de Genovevaprocessie werden eeuwenoude taferelen uit de bijbel en 
overlevering met veel passie door de deelnemers uitgebeeld. In talrijke passages werd het leven van de 
heilige Genoveva in beeld gebracht. Bijzonder mooi was de groep die de heilige in Parijs uitbeeldde toen 
de stad bedreigd werd door hongersnood. Talrijke kinderen met mandjes brood belichaamde de 
overlevering. Meest ingetogen was de doortocht van de drie gezusters: Bertila van Brustem met spinrok, 
Eutropia van Rijkel met staf en Genoveva van Zepperen  
De Sint-Eucheriuskapel in Brustem is een recent gerestaureerd zaalkerkje in Maasromaanse stijl; het 
dateert uit de 12e eeuw. Bedevaarders komen hier op pinkstermaandag de H. Bertilia vereren, één van de 
drie zogenaamd driegezusters (H. Eutropia in Rijkel en H. Genoveva in Zepperen) Kerkje is alle dagen open 
tot 18 uur (onder voorbehoud) Brustem.  
 
Sacramentsprocessie trekt door Herk-de-Stad.  
In Herk-de-Stad wordt de traditie van de sacramentsprocessie in ere gehouden. De Koninklijke harmonie 
Sint-Martinus opende onder een stralende zon de processie, gevolgd door tientallen gelovigen, enkele  
christelijke verenigingen met verenigingsvlag en het heilig sacrament. De processie vertrok vanuit de Sint-
Martinuskerk door het centrum van de stad. Herk-de-Stad centrum, begin juni.  
 
Sacramentsprocessie in Mopertingen.  
De sacramentsprocessie is al meer dan 100 jaar een begrip in Mopertingen. ‘Dit is nog een echt 
dorpsgebeuren. Dit jaar waren er zo’n 250 mensen die al biddend meestapten vertelt Jeff Brepoels van 
het federatieteam. Naast de vaandeldragers met de fluwelen drapeaux en het zangkoor, droegen 
dorpsbewoners het Mariabeeld mee onder een baldakijn. Een 30-tal schoolkinderen liepen in historische 
kledij voorop, terwijl de fanfare de ommegang opluisterde. We hielden al biddend halt aan drie mooi 
versierde rustaltaars waar naar goede gewoonte de priester de zegen van het Heilig sacrament gaf. 
Mopertingen, half juni.   
 
Sacramentsprocessie in Guigoven.  
De sacramentsprocessie trekt einde juni door de straten van Guigoven. Tal van verenigingen stapten mee: 
de koninklijke harmonie van Kortessem, Chiro Spratike, Ziekenzorg Guigoven, schuttersgilde Sint-
Sebastiaan, de Gerardusbroederschap, de KVLV, ponnyclub Young Riders, de kerkfabriek van Guigoven 
enzomeer. De kerkfabriek van Zammelen was eregast. Ze brachten hun baldakijn mee dat werd gedragen 
door de leden van de kerkfabriek. Opvallend was het groot aantal jongeren dat in de processie meestapte. 
Onderweg werd halt gehouden aan rustaltaren en kapellen, waar een korte dienst met gebeden en 
liederen plaatsvond. Veel bewoners waren ingegaan op de vraag van het processiecomité om een beeld, 
versierd met bloemen of kaarsen, voor hun raam te zetten.. Guigoven centrum, einde juni. Een 
sacramentsprocessie is een processie waarbij het Allerheiligste in een monstrans op plechtige wijze door 
de priester door de straten van een stad of dorp gedragen wordt. Vele sacramentsprocessies gaan uit op 
sacramentsdag. De priester draagt daarbij een koorkap.   
 
Autowijding aan Sint Kristoffelkerk in Runkst .  
Op zondag 5 juni 2016 - na de eucharistieviering van 10 uur. Vele tientallen autobestuurders (125 
chaufferus in totaal), fietsers en bromfietsers en zelfs een ambulancier lieten hun voertuigen zegenen 
door eredeken Lambert Vanherk de kerk in Runkst.  Kristoffelkerk - Runkst (Hasselt)na de mis van 10 uur. 
Het wijwater is nog altijd gratis.   HBVL ‘ Wij zijn aan onze 53ste editie toe - het is begonnen in 1963 om 
geld in te zamelen voor de bouw van ons kerkje. Pater Pol deed hier vroeger elke zondag de mis, maar hij 
is vorig jaar verhuisd naar Diest. Nu zijn hier geen missen meer. Vandaag maakt hij echter een 
uitzondering, speciaal voor de autowijding. (André Vanthienen, voorzitter vzw Sint Kristoffel.  
Hasselaar:  Er staat altijd een rij auto’s van aan de kerk tot aan het kruispunt van de Veldstraat met de 
Boekstraat. Elk jaar komen ook brandweer en politie met een aantal voertuigen. Toevallige passanten 
laten hun fiets wijden. Een Quad heb ik ook al gezien. Bij mooi weer vliegen sportvliegtuigjes van Aero 
Kiewit laag over, om de zegen te vragen. Niet laag genoeg om besprenkeld te worden, maar het is de 
intentie die telt. 
 



Straattheater in Tongeren.  
Op zondag 7 juni vormt de Tongerse binnenstad weer het decor voor de zevende editie van het 
Straattheaterfestival met zo’n 15 acts in het centrum en de winkelstraten. Tongeren winkelstraten. 
www.tongeren.be   gratis.   
 
Kasteel van Hex opnieuw decor voor Tuindagen.  
In de prachtige tuinen van het kasteel van Hex komen er hoogdagen aan voor mensen met interesse in 
planten en tuinen. Tijdens de tuindagen kan u terecht bij gespecialiseerde plantenkwekers en 
tuinspecialisten voor uitleg over en het aankopen van planten, zaden, exclusieve rozen en tuinmateriaal. 
Er zijn ook demonstraties en wandelingen. Zoals altijd zijn er ook speciale thema’s en wordt een nieuwe 
roos gedoopt.. kasteel van Hex. www.hex.be . Eerste weekend van juni, vanaf 10 tot 18 uur. 10 euro 
(gratis voor -16j).   Het kasteel Hex werd gebouwd in de 18e eeuw (door Frans Karel van Velbruck), de 
laatste Prins-Bisschop van Luik. Het kasteel werd omringd door stijltuinen, een moestuin, met een 18e 
eeuwse groentenkelder en een landschapspark in Engelse stijl. De collectie oude en wilde rozen van wijlen 
gravin Michel d’Ursel (aangevuld met moderne soorten) staat verspreid over het beschermde landgoed 
en in de moestuin met historische variëteiten. Openstelling van de tuinen en het park tijdens het 
“Planten, rozen en moestuinfestival“ steeds op het 2e weekend van juni en september, of voor groepen 
op afspraak.   
    
Pastoor zegent tractoren in Bilzen.  
De jaarlijkse traktorzegening in Bilzen lokte op zondag 12 juni 185 tractoren naar de Hasseltse straat in 
Bilzen. De 185 tractoren volgden in colonne een route van 15 km. Bij aankomst kregen ze de zegen mee 
van de nieuwe deken van Bilzen Eric Reynders. De deken prees de landbouwers ‘dankzij hun noest arbeid 
zorgen ze voor ons voedsel’. De melkveehouders, landbouwers en agrarische medewerkers kijken jaarlijks 
uit naar de zegening. Er waren ook Nederlandse landbouwers aanwezig. Meer dan 50 vrijwilligers en 
seingevers zorgden voor een veilig kijkspektakel. 
      
Lommelse dweildag.  
Het centrum van Lommel staat op zondag 7 juni volledig in het teken van de blaaskapellen. Op vijf podia is 
er amusementsmuziek. Niet minder dan 18 blaaskapellen uit België en Nederland treden elk drie keer 20 
minuten op. De organisatie is in handen van het plaatselijke dweilorkest ‘De Oelewappers’. Om 18 uur is 
er een slotevenement. Meer info: www.kfste.be  centrum Lommel. van 13 tot 18 uur.  
 
Beeldig Lommel.  
Tijdens weekend van 17-18 juni komen beelden tot leven in het centrum van Lommel. Lommel wordt dan 
omgetoverd tot een ‘beeldige’ plek, want het stadscentrum vormt het decor van het Internationaal 
Levende Beeldenfestival. Bezoekers kunnen zich vergapen aan de klassieke ‘stilstaande’ beelden, maar 
ook aan steltenlopers, straatartiesten en beeldenacts. . Lommel centrum www.beeldiglommel.be. 
zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. gratis.      
 
Lus van het Zwarte Goud  
Fietsliefhebbers kunnen op zondag 15 juni 2014 op hun stalen ros springen voor de 25ste editie van  “De 
Lus van het Zwarte Goud’ Er zijn tochten uitgestippeld van 35 tot 75 km lang. U fietst - de naam  
liegt er niet om - langs het industriële mijn-erfgoed met de oude mijnzetels en de prachtige tuinwijken. 
Vertrekken kan aan het Mijnmuseum in Beringen en aan C-Mine in Genk.. Beringen Mijnmuseum/C- 
Mine Winterslag (Genk). www.mijnmuseum.be. 5 euro (inclusief friet met hamburger).      
 
Pinkserfeesten in Kanne  
Traditiegetrouw wordt in de straten van Kanne tijdens het weekend van Pinksteren de Pinksterfeesten 
georganiseerd. Zaterdag en zondag draait het om optredens van artiesten, op maandag gaat alle aandacht 
naar de grootse en drukbezochte rommel, antiek en jaarmarkt, die ook muzikaal wordt opgeluisterd. 
Meer info op de website. Centrum Kanne www.pinksterfeestenkanne.be gratis. 
 
  

http://www.tongeren.be/
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De Bronk in Eijsden (Nederlands Limburg)  
De Bronk is een katholiek feest, dat zich voor een groot deel buiten het kerkgebouw afspeelt. Binnen de 
dorpsgemeenschap Eijsden is de Bronk het voornaamste feest van het jaar, waaraan iedereen op zijn 
eigen manier meedoet. Weken van tevoren wordt ijverig geverfd, gewit en gepoetst om alles zo netjes 
mogelijk te laten uitzien, als de Sacramentsprocessie op Bronkzondag voorbijkomt. De 
sacramentsprocessie is een ware praaltocht met het ‘Allerheiligste’ door de straten van Eijsden: een 
luisterrijk gebeuren, dat een diepe indruk achterlaat bij zowel de talrijke deelnemers aan de processie, als 
bij het publiek dat aan de kant van de weg de processie meebeleeft. De Eijsdense harmonieën zorgen 
voor een passende muzikale begeleiding en luisteren de processie op; zo ook de Koninklijke Harmonie 
Sainte Cécile. Het harmonie-orkest van Sainte Cécile met Trommel- en Klaroenkorps, pages, 
vlaggendragers,vaandel en bestuur - kortom compleet - trekt in vol ornaat met de processie mee, 
vergezeld door het beeld van haar patroonheilige Sainte Cécile. Op vele plaatsen worden bloemblaadjes 
op de weg gestrooid. In het kader van het hele Bronkfestijn wordt ook de cramignon gedanst: een soort 
reidans op de vrolijke tonen van de zogenaamde cramignonmuziek. Waar de cramignon vandaan komt is 
onduidelijk; Zonder aan geschiedschrijving te willen doen, weten we vrijwel zeker, dat de cramignon 
afkomstig is ui de Zuid-Europese landen Frankrijk, Spanje en Italië; zij het in een ietwat andere uitvoering. 
Naast de regio Eijsden wordt de cramignon nog gedanst in Wallonië, dans le Basse Meuse. Zeker weten 
we ook dat in 1700 in Eijsden de cramignon werd gedanst. Dit blijkt uit een document van 10 juni1700 
waarbij de kasteelheer van Eijsden aan de Jonkheid van Eijsden de toestemming geeft om drie dagen lang 
het vrije dansspel te beoefenen. In Eijsden wordt de cramignon georganiseerd door de Jonkheid. De 
Jonkheid is een soort bestuur bestaande uit meestal vier personen met de rang van kapitein, luitenant, 
vaandirg en secretaris.. De Jonkheid wordt samengesteld uit jonggezellenboven de 16 jaar. De 
respectievelijke functies worden voor de Bronk bij opbod verkocht. De Jonkheid heeft de algemene 
leiding over de cramignon en gaat voorop in de reidans. De cramignonmuziek die door de Koninklijke 
Harmonie Sainte Cecile Eijsden reeds 100 jaar wordt gespeeld vertoont Waalse invloeden. De muziek 
bestaat uit korte repeterende muziekstukjes, die - naarmate het einde nadert - in een steeds sneller 
tempo worden gespeeld.  gratis.    
De Bronk vindt elk jaar plaats op de tweede zondag na Pinksteren Een heel mooie CD met Bronkmuziek in 
Eijsden (processiemarsen en cramignons) is samengesteld door de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile 
Eijsden)is gewijd aan dit gebeuren. Meer info: www.saintececile.nl     
 
Cramignon dansen in Eijsden (Nl). 
Op de maandag en de dinsdag die volgen op de Bronkprocessie (2e zondag na Pinksteren) wordt er in 
Eijsden op vele plaatsen de cramignon gedanst. Rond het middaguur arriveert Harmonie Sainte Cécile 
samen met de Jonkheid van Caestert bij het Kasteel van Eijsden om de eer te bewijzen aan de Graaf en 
Gravin Marcel en Beatrice de Liedekerke de Pailhe-de Ribaucourt met hun familie. De muzikanten dragen 
niet hun uniform, maar zijn slechts herkenbaar aan een rode pet. De gravin krijgt  een boeket aangereikt, 
het rejbekit en gaat voorop in het reien van de eerste cramignon. Daarna overhandigt zij het boeket aan 
het ‘Broenkmieetske’. Zij zal de daaropvolgende reien vooropgaan. De steeds langer wordende rei 
kronkelt enthousiast over het voorplein en de daaraan gelegen grasvelden. Daarna trekt de stoet in de 
richting van de wijk Caestert. Vrijwel bij ieder café wordt op een andere melodie gedanst. Rond 19u 
begint op het Von Gelauplein in de wijk Breust de andere harmonie te spelen, herkenbaar aan de blauwe 
petten. Bij één van de melodieën wordt door muzikanten en dansers gezongen: Oh, sjoen Netteke Oh, 
sjoen Kind Kom mér in mun straotsje De bis mun kammeraotsje Komm  ér in mun straotsje De bis munne 
kammeraod. Ook op dinsdag wordt er nog gedanst. Om negen uur is er dan een kerkdienst. De Blauwe 
harmonie speelt dan en de kapitein krijgt van de kapelaan de gelegenheid om een dankwoord uit te 
spreken. Na de Kerkdienst gaat men op weg naar de pastorie, waar onder het gebruikelijk eerbetoon 
cadeaus worden overhandigd. De Kapelaan houdt in het Limburgs een toespraak, waarin hij bedankt voor 
de goede gaven. Hij nodigt de Jonkheid en het bestuur van de Harmonie uit op de binnenplaats een 
glaasje te drinken. Plotseling komt de Kapitein met een boeket naar buiten en overhandigt dit aan de 
nieuwe réjmejd. Iedereen weet nu dat zij de nieuwe réjmejd is. Het réjbekit wordt overhandigd aan de 
kapelaan, die daarmee verzocht wordt voorop te gaan in de Cramignon. De dans slingnert door de smalle 
Kerkstraat heen en weer. Bijna iedereen, jong of oud, sluit aan. Na de eerste dans danst de réjmejd weer 
voorop...  

http://www.saintececile.nl/


Reuzenstoet in Maastricht.  
Om de vier jaar trekt er een Reuzenstoet door het centrum van Maastricht. Op zondag 1 juni is dat 
opnieuw het geval. De optocht van meer dan 80 reuzen uit verschillende landen start om 14 uur aan de 
Boschstraat. De giganten worden vergezeld door muziekgroepen en middeleeuwse figuranten. Meer info 
ivm stoet en route: www.gigantius.nl  Centrum Maastricht  
 
Schutterijfeesten in Limburg  
01/06/2014: De Sint-Martinusgilde van As houdt koningsschieten. Om 13u30 wordt de koning aan zijn 
woning afgehaald en begeleid naar het terrein in de Sparrendreef.  
 
Deireleire Fieste in Dorne (Opoeteren-Maaseik). In de deelgemeente Dorne worden jaarlijks in het 
tweede weekend van juni de Deireleire Fieste gehouden. Dit dorpsfeest gaat door in Dorne met tal van 
activiteiten en tochten. Het volledig programma vind je op de website www.deireleirefieste.be. Dorne 
(Maaseik) www.deireleirefieste.be .  
 
Sint Antoniusprocessie met Achels dorpsfeest.  
Op zondag 15 juni in Achel Dorp Al ongeveer twee eeuwen lang trekt de Sint-Antoniusprocessie op de 
zondag die op of na 13 juni valt, door de Achelse straten. Die zondag wordt de heilig verklaarde 
minderbroeder Antonius van Padua (1195-1231) in Achel dorp vereerd. De processie trekt na de hoogmis 
van 10 uur van de kerk naar het oude klooster Catharinadal. Het religieuze gebeuren gaat gepaard met 
een groots dorpsfeest dat geen enkele rechtgeaarde Achelaar wil missen. Omdat het dorpsfeest altijd 
tijdens de examenperiode valt, zweren de studenten dat zij na het behalen van hun diploma altijd naar de 
processie en het dorpsfeest zullen komen. Meer info: Maurice Bonneu, voorzitter Sint Antonius comité 
Dorpsstraat 60 - 3930 Hamont-Achel tel 011/647668 of VVV Hamont-Achel tel 011/64607  Achel Dorp. 
9u30 hoogmis 10u30 processie. nieuw: in de namiddag is de kerk geopend tussen 13u30 en 17u. Om 
14,15 en 16u zal er gedurende een kwartier gespeeld worden op het befaamde Potvlieghe-orgel. Het 
gezellige Achel verwacht op zondag 15 juni duizenden kijklustigen voor de jaarlijkse Sint-
Antoniusprocessie. Aan het oude klooster Catharinadal vertrok de processie door de straten naar het 
bevlagde centrum. Zowat 350 figuranten beelden het leven uit van Antoniusvan Padua, patroonheilige 
van de Franciscanen. Aansluitend vindt er ‘s nammiddags een groot dorpsfeest plaats met diverse 
activiteiten.   
 
Tractorwijding in Binderveld (Nieuwerkerken).  
De modernste tractoren en fraaie oldtimers waren op vrijdag 23 juni in de straten van Binderveld te 
bewonderen. Van daaruit reden ze in colonne naar Rummen en Grazen, om weer in Binderveld te 
eindigen voor de wijding door de pastoor van Herk-de-Stad. Boeren hebben de laatste tijd vooral nood 
aan regenwater, en wie weet helpen ook wat druppels wijwater. ‘Twee jaar geleden zijn we met deze 
wijding gestart en telden we 100 deelnemers, vandaag zaten we al aan 200, zo vertelt organisator Urbain 
Bangels van de Landelijke Gilde.. Binderveld (Nieuwerkerken).  
 
Limburgse molendag.  
Wind- en watermolens hebben er decennialang voor gezorgd dat mensen brood konden eten, want het 
graan werd er gemalen. Heel wat van die molens zijn de laatste jaren gerestaureerd en worden opnieuw 
regelmatig in gang gezet. Op zondag 25 juni openen veel molens in Limburg hun deuren en krijg je uitleg 
over de werking. Een overzicht van de deelnemende molens vind je op www.levendemolenslimburg.be. 
diverse locaties in onze provincie tussen 10 en 17 uur. gratis.      
 
      
Cultuur en folklorefestival in Kasteel Wijnandsrade.  
Op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni vindt de 39ste editie plaats aan het kasteel van Wijnandsrade. Op 
het programma o.a. een volkstoneel, kermis, boomzagen, antiekbeurs en veel muziekoptredens. Info op 
website.. Kasteel van Wijnandsrade www.festivalwijnandsrade.nl . zaterdag: van 11 tot 18 uur zondag van 
10 tot 18 uur.  
 

http://www.gigantius.nl/
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Europese Keramiekmarkt.  
Voor de 31e maal vindt de Europese keramiekmarkt plaats. Deze keramiekmarkt heeft vanaf het begin 
een hoog niveau nagestreefd met deelnemers uit verschillende Europese landen. Er wordt een breed 
aanbod van keramische kunsten aangeboden: faience fine, aardewerk, porselein gedraaid, gegoten, 
geappliqueerd of ingeritst, gebrand in hout, gas- of elektrische oven, enz.. Een overzicht van alle 
standhouders vind je op www.maaseik.be  Organisatie: Toerisme Maaseik - tel 089/560547 – e-mail: 
toerisme.maaseik@maaseik.be. Markt - Maaseik , laatste zondag van juni. 
 

Sint Kristoffelbedevaart in Bocholt  
St-Kristoffelbedevaart in Bocholt - jaarlijks op de laatste zondag van juni. In 1930 trok de Bocholter 
pastoor Lemmens met enkele vooraanstaanden van de parochie naar het Luikse Hannut. Hij had het plan 
opgevat om naar voorbeeld van de Luikse stad ook in Bocholt van start te gaan met een St-
Kristoffelbedevaart. De kerk van Bocholt bezat immers een prachtig beeld van deze heilige in Maaslandse 
laatgotische stijl (15e eeuw). Een immens beeld van 250 kg en 2,5 m lengte, gemaakt uit één enkele 
boomstam. Al in 1931 ging de eerste bedevaart door. Er werden toen 164 auto’s en 135 motoren gewijd. 
De St-Kristoffelbedevaart in Bocholt is de oudste en de grootste in Limburg. Het is een ideaal moment 
voor de weggebruikers om even stil te staan bij het eigen rijgedrag, naar het voorbeeld van St-Kristoffel, 
de patroonheilige van alle  weggebruikers. Hij (bij)geloof leert ons dat je veilig door het verkeer zal gaan 
als je die dag een beeltenis van St-Kristoffel hebt gezien, of hem aanroepen hebt. Op zondag 25 juni zal 
Bocholt voor de 87ste keer de gastgemeente zijn voor honderden vrachtwagens, auto’s, oldtimers, 
bussen, fietsen en motoren. Vorig jaar, tijdens de 86ste editie werden er ongeveer 1400 voertuigen 
gewijd. Ze komen allen samen vanaf 9u30 in de straten en pleinen van Bocholt-centrum. Na de H. Mis in 
de St-Laurentiuskerk van Bocholt om 10u zetten al deze voertuigen zich in beweging om langs de 
zegenstal te rijden en gewijd te worden. Een imposant en luidruchtig schouwspel. Voor wie niet kan 
komen op zondag, worden er in de week , na de H. Mis van 8u ‘s morgens op het kerkplein van de 
Bocholter St-Laurentiuskerk, van maandag tot en met donderdag nog auto’s gewijd. . centrum Bocholt - 
Sint-Laurentiuskerk om 9u30 (op zondag). gratis.    https://visit.bocholt.be/homepage-01/jaarlijkse-
evenementen/st-kristoffelbedevaart/  
HBVL 2010: De heilige Kristoffel is dan wel al enkele jaren van de kalender afgevoerd, maar daar merkte je 
zondagmiddag weinig van in Bocholt. Voor de 80ste editie van de Kristoffelbedevaart, een wijding van 
voertuigen, motoren en fietsen, schoof men vanuit de vier windrichtingen aan. ‘De voertuigen blijven 
altijd komen’ zegt Wim Nijsen van het bedevaartcomité. ‘De kaap van de 2500 voertuigen hebben we 
zeker gerond’ HBVL 2014: ‘De twee oudste voertuigen, oerdegelijke moerstractoren, dateren uit 1895. 
Met deelnemers uit Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en België mag Bocholt als grootste 
internationale tractorenshow in België het oldtimersseizoen openen.   
 

Open kerkendag.  
Zet stenen in beweging. Dat is het thema van de elfde editie van de Open Kerkendag. Bijna zeshonderd 
gebedshuizen zetten hun deuren open. In Limburg zijn er activiteiten in meer dan 25 gemeenten. Het 
programma is vaak verrassend: van Yogalessen tot orgelfietsen, van torenbeklimmingen tot bezinning, 
van kunstexpo’s tot fietstochten. Het volledig programma kan je vinden op www.openkerken.be  Tgv 
open kerkendag wordt een mooie folder uitgegeven. Eerste weekend van juni van 10 tot 18u. gratis.      
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Juli 

Limburgse Zondagsmarkt in Genk. Enkele honderden standhouders verkopen in het stadscentrum de 
meest diverse tweedehandsspullen tijdens de grootste rommelmarkt van de regio. Dat doen ze elke 
zondag in juli en augustus. Genk binnenstad - diverse locaties. www.genk.be  
 
Putvegen op kermismaandag.  
In Kessenich zetten ze op kermismaandag een oude traditie verder. Tot de dertiende eeuw gebeurden de 
dopen in Kessenich aan de doopput. De put lag op grondgebied van de schutterij die de doopput 
onderhield. Doorheen de jaren geraakte de Sint Maartensput verwaarloosd. De schutterij bouwde een 
nieuw symbolisch cementen putje om de traditie van het putvegen samen met de vendelier, de voorzitter 
en de pastoor verder te zetten. Kerkplein van Kessenich, eerste week van juli . www.toerismekinrooi.be  
om 18u30  
https://www.lecavzw.be/tradities/feesten/putvegen-kessenich-kinrooi   
 
 
Het Oud Limburgs Schuttersfeest (editie 129).  
Het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) vindt dit jaar plaats in Merkelbeek, in de provincie Nederlands 
Limburg. Het OLS heeft sinds 2008 de status van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en vrijwel 
alle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg komen dan samen: 27 schutterijen uit onze provincie 
tegen 122 Nederlandse, dat is de  verhouding in de schutterswereld. Dergelijke organisatie vraagt heel 
wat inzet, moeite en tijd van vrijwilligers.  Zo’n OLS lokt meestal zo’n 20 à 30000 toeschouwers voor een 
optocht van 165 schutterijen uit beide Limburgen. De organisatie is een eer voor de winnende schutterij, 
maar tegelijkertijd betekent het ook een hele opgave. Al decennia lang strijden schutters uit de beide 
Limburgen om de allerhoogste eer: het winnen van  “d’n Auwwe Limburger “. Het is een strijd die gepaard 
gaat met pure emoties. Vreugde en verdriet staan zelden zo dicht bij elkaar als onder de schietbomen op 
het Oud Limburgs Schuttersfeest. Waar de ene schutterij juicht, treurt de andere om die ene misser 
waarmee alle hoop aan flarden is geschoten. Al deze emoties horen er bij en dat is ook goed zo. Schutters 
zijn immers mannen van vlees en bloed, met echte emoties. En die emoties barsten pas echt los, wanneer 
het winnend zestal ‘D’n Um’ mag omarmen.  “We hebben Um, we hebben het OLS gewonnen, en mogen 
dit grandioze feest volgend jaar organiseren. “ Publiekstrekker bij uitstek is natuurlijk de traditionele 
optocht. Iedereen loopt in het gelid, met ernstige blikken, stramme passen en het mondje dicht. De 
optocht is voor de schutters een wedstrijd, gebaseerd op de eeuwenoude traditie als beschermers van de 
kerk, volk en vaderland. Dus worden de verenigingen door een deskundige jury beoordeeld. Na de 
optocht komen schutters en bezoekers terug op het gigantische feestterrein, het kloppend hart van het 
OLS-gebeuren met diverse grote feest-, drank- en eettenten. Het klapstuk van elk schuttersfeest vormt de 
schietwedstrijd. De rij met schietbomen vormt dan ook het eigenlijke focuspunt van het feestterrein. Hier 
gebeurt het. Hier wordt de hoofdstrijd gestreden. Hier wordt het feest gewonnen of verloren. Op het OLS 
stelt elke schutterij  é én team van zes schutters samen, die om de beurt elk drie schoten lossen op een 
‘hark’ met ‘bölkes’. Deze hark is opgebouwd uit een boven- en onderlat, die verbonden zijn door vijf 
verticale latten. In elke verticale lat zijn 18 gaatjes geboord, waardoorheen kleine houten stokjes zijn 
gestoken. Aan de beide uiteinden van elk stokje is een zwart geverfd houten blokje of ‘bölke’ geprikt. Dit 
heeft een afmeting van 1,5 x 1,5 x 1,5 centimeter. Wanneer men de moeilijkheidsgraad wil verhogen, 
verkleint men de ‘bölkes’. Met de grote schare fans en toeschouwers ‘in zijn rug’ en bewust van het feit 
dat wanneer hij als enige van het team mist de wedstrijd voorbij is en er dus ‘gezichtsverlies’ wordt 
geleden, ontstaat een prestatiedruk, waaronder de meeste schutters eerder vroeger dan later bezwijken. 
Meer dan  é én dag is vaak nodig om de strijd te beslissen. Ze zestallen die nog in de race zijn gaan een 
spannende week tegemoet. Ze oefenen thuis op de eigen schietboom en spreken elkaar moed in om de 
volgende zaterdag vol zelfvertrouwen op het schietterrein te verschijnen. De eerste ronde is dan de 
zwaarste; meer dan de helft van de deelnemers sneuvelt dan. Als ook op zaterdag de winnaar onbekend 
blijft, komen de schutters op zondagmorgen weer bijeen om de strijd definitief te  beslechten. Het OLS 
werd voor het eerst georganiseerd in 1876 in Kessenich. Tijdens de twee wereldoorlogen waren er geen 
schuttersfeesten.  
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HBVL 2012: De naam ‘D’n Um’ komt van de kreet van de overwinnaars ‘Vee hèbben um’ (wij hebben . BVL 
2017: Den Um verhuist naar Belgisch Limburg. De Um werd dit jaar gewonnen door de schutterij Sint 
Servatius Raam in Ophoven, na een spannende finale met vier Nederlands - Limburgse schutterijen. ‘Wat 
moeten we doen? vroeg achteropschut Jean Van Eygen in de finale aan de burgemeester Jos Brouns. 
‘Schiet UM maar’ was het korte antwoord. Minuten later knalde Jean zijn ‘Raam’ en heel Kinrooi naar het 
delirium. Kinrooi zal de editie van 2018 organiseren.   
 
Oud Limburgs Schuttersfeest voor kinderen  
‘Kinjer-OLS’. In Grevenbicht (Nl) vond in afwachting van het echte Oud-Limburgs Schuttersfeest al het 
kinjer-OLS plaats. Het goud was voor basisschool 3K Kinrooi, het zilver voor basisschool De Driehoek 
Bocholt en het brons voor basisschool Hink Stap Sprong Opoeteren. Grevenbicht (NL) Eerste zondag van 
juli  https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/oud-limburgs-schuttersfeest 
  
 
Agricultura: de nieuwe Land- & Tuinbouwdag.  
Agricultura dat op de eerste zondag van juli plaatsvindt op de terreinen van Alden Biesen te Bilzen is het 
grootste agrarisch buitenevenement van Vlaanderen. Bezoekers kunnen hier kennis maken met alles wat 
er op het platteland te beleven is. Vanuit de organisatie gaat er veel aandacht naar een boeiend en 
veelzijdig dagvullend programma waarvan zowel de vakman als de hele familie kan proeven, genieten en 
ontdekken.. Naast talrijke demonstraties, prijskampen en wedstrijden vind je hier steevast een 
uitgebreide en gezellig hoeve- en streekproductenmarkt die de provincie Limburg samen met Puur 
Limburg organiseert. Meer dan 30 lokale producenten presenteren proeverijen en lekkernijen. Hoeve- en 
streekproducten dragen het imago van de agrarische sector uit en versterken de streekidentiteit. De 
grootste buitenboerderij is voor iedereen toegankelijk van 10 tot 18 uur. Meer info: www.agricultura-
bilzen.be  of tel 089/519858. Alden Biesen domein - Kasteelstraat Bilzen. Van 10 tot 18 u. 9 euro 
(voorverkoop) 12 euro (aan de kassa).     
 
Sint-Benedictusviering in Bocholt.  
Sint Benedictus wordt gevierd op 11 juli. De Landelijke Gilde van Lozen organiseert een verkoop per 
opbod van kleinvee en van land- en tuinbouwproducten . Parochiezaal van Lozen (Bocholt) Eerste 
zaterdag van juli om 19u45   
 
Crijtfeesten in Diepenbeek.  
Voor de 40ste keer vinden de Crijtfeesten plaats aan de terreinen van zaal Terlogt in Diepenbeek. 
Bezoekers genieten er van oude ambachten en folklore. Er is tal van randanimatie met optredens van 
verschillende dansgroepen, kinderanimatie, een tentoonstelling van oude tractoren.  
Doorlopend zijn er demonstraties van dorsen, schapen- en ganzendrijvers, enz.. Het hoogtepunt is de 
Crijtrally voor oldtimers van 1985  Buurthuis Terlogt in de Helstraat - Diepenbeek  
www.crijtfeesten.be op zaterdag van 13 tot 22u. 3 euro.      
 
Facteurkes koersen door straten van Vrolingen.  
In Vrolingen werden op zaterdag 8 juli een aantal straten verkeersvrij gemaakt voor de twee editie van de 
facteurkeskoers ‘Vrolingen Koerst’ georganiseerd doro de twee plaatselijke cafés ‘Het Molleke’ en ‘Bij 
Xa4’. Brrkleijke van caf é XA4 en buurtcomité ‘t Molleke. Het is een wielerwedstrijd voor jongeren die 
eens willen proeven van het wielrennen; er is een wedstrijd voor vrouwen en een facteurkeskoers. Deze 
laatste categorie is louter voor de gezelligheid. Met 76 deelnemers, onder wie de wereldkampioene bij de 
masters dames, was het een geslaagde namiddag  
 
Processie trekt door Godsheide.  
Tijdens het kermisweekend op de eerste zondag na 18 juli trok de jaarlijkse processie door de straten van 
Godsheide. Traditiegetrouw werd de processie begeleid door de Koninklijke Harmonie Demergalm, die 
sinds de oprichting in 1963 niet één keer op het appel ontbrak. Het was inderdaad al voor het 53ste jaar 
op rij dat deze harmonie de plaatselijke processie voorafging. In de processie wordt eer betuigd aan Sint-
Odilia en de patroonheilige OLV-bezoeking. Deze traditie is in 1852 begonnen toen onze parochie is 
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opgericht, vertelt diaken Willy Neyens. We vinden het heel mooi dat de bewoners van de Kiezelstraat elk 
jaar opnieuw voor een mooie gelegenheidskapel met zandtapijt blijven zorgen. Godsheide (centrum) 
Hasselt.  https://www.lecavzw.be/tradities/feesten/processie-godsheide-hasselt 
 
 
Ambachtenmarkt in Neeroeteren  
21/07/2018: Internationale schildersmarkt in Neeroeteren  
(Maaseik) Meer info: Toerisme Maaseik tel 089/560547 05/08/2018: Oude ambachtenmarkt en 
streekproduktenmarkt in Maaseik. Meer info: Toerisme Maaseik tel 089/560547.  
 
Kristoffelbedevaart in Opgrimbie  
Ruiters, koetsiers en tractorbestuurders verzamelen de derde zondag van juli om 10u aan de Bredeweg 
voor een rondrit met aansluitend de zegening. De ruiters en koetsiers komen om 11u15 bijeen voor de 
paardenzegening.. Bredestraat Opgrimbie. https://www.facebook.com/events/opgrimbie-limburg-
belgium/kristoffelbedevaart/870523809978979/ 

 

Dag van de Kers - Borgloon.  
De rijkdom aan variëteiten die vroeger in de hoogstamboomgaarden in Haspengouw werd 
teruggevonden, is in de loop der jaren omwille van commerciële redenen ‘uitgezuiverd’ tot enkele 
soorten. Op de dag van de kers gaat de aandacht vooral naar die historische evolutie in de Haspengouwse 
kersenteelt. In de museumboomgaard rond het kasteel van Rijkel kunnen de bezoekers kennis maken met 
die oude kersensoorten. Tijdens fietstochten ontdekken de bezoekers de hedendaagse kersenteelt. Ook 
aan andere aspecten van de kersenteelt wordt aandacht besteed. Zo kunnen de bezoekers onder meer 
zien hoe in de eerste helft van de 20ste eeuw het kersenplukken en het kersenschikken verliep. Op 
tentoonstellingen zie je oude toestellen en materialen die gebruikt werden voor het verwerken van de 
kersen. Likeuren, confituren, gebak, wijn, thee: het kan allemaal met kersen. Traditiegetrouw zijn er op 
die dag ook enkele wedstrijden. Wie denkt de zwaarste kers te hebben moet dat ding meebrengen naar 
Rijkel. En net zoals de andere jaren kunnen sportievelingen deelnemen aan het kersenpitspuwen. Wiens 
pitje het verst vliegt, wint een mooie prijs Om reden van de ravage na de storm van de voorbije dagen is 
de ‘Dag van de Kers’ verhuisd van het Kasteel van Rijkel naar de site van de Stroopfabriek. De ravage na 
de storm geraakte niet tijdig opgeruimd. Voor meer info: Toerisme Borgloon tel 012/673612. Site 
Stroopfabriek. www.vzw-fruitstreekmuseum.be. van 14 tot 18 uur.  
HBVL (2014): Elk jaar zijn er ook de traditionele wedstrijden: kersensteenspuwen en de wedstrijd voor de 
zwaarste kers. Kris Claes won het kersensteenspuwen bij de heren met 12,15 m. Bij de dames won Ilse 
Herinckx met precies 9 meter. De zwaarste kers woog 21 gram en staat op naam van Heide Claes uit 
Zepperen.   
 
Europees kampioenschap katapultschieten  
Het Europees kampioenschap katapultschieten ging van 26 tot 28juli door in Opitter. Het woord 
katapultschieten doet onvermijdelijk denken aan een jonge belhamel, die op de loer ligt om wat 
apenstreken uit te halen. Toch is het schieten met katapult tegenwoordig een respectabele sport 
geworden die veelal in clubverband wordt uitgeoefend. Met zeven knikkers moet je proberen om zeven 
plaatjes omver te schieten: het kleinste plaatje heeft een diameter van 4,5 cm en het grootste een 
diameter van 12,5 cm. De plaatjes staan 10 meter van de spelers vandaan. Zaal Itterdal. Opitterkiezel in 
Opitter ( Bree) op zaterdag vanaf 13u - op zondag vanaf 10u. gratis.      
 
Hei kermis in Diepenbeek.  
De jaarlijkse Hei kermis gaat door op de laatste zondag en maandag van juli in de omliggende straten van 
Taverne Lederhose. Het wordt stilaan een groot volksfeest. Met op zondag een rommelmarkt waarvan de 
basis 30 jaar geleden werd. Het feest kon pas echt beginnen op zondagavond met het openluchtoptreden 
van de Diepenbeekse band, nee niet The Voalig Heads, maar ook zo goed  “Wei Gezeit “. Maandagavond 
was er een Tiroleravond en stonden de Batseklatsers op het podium die zorgden voor de nodige 
Oostenrijkse ambiance met muziek en dans. Rooierheide - Diepenbeek.  
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Sacramentsprocessie op Herkenrode.  
Op zondag 30 juli trekt voor het eerst in eeuwen de Sacramentsprocessie over het domein van 
Herkenrode in Hasselt. Het gaat om een initiatief van Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen, die de traditie 
van de Kanunnikessen van het Heilig Graf eenmalig wilden herhalen. Over een parcours van 1 kilometer 
wordt het Heilig Sacrament over het domein gedragen., met zang, muziek, vaandels, schilden en bloemen. 
Dit alles voor de 700ste  verjaardag van de overbrenging van de miraculeuze hostie van Viversel naar 
Herkenrode. Er is ook een eucharistieviering om 10uur in de Kloosterkerk van het Heilig Graf met 
mogelijkheid om het sacrament te aanbidden.. Domeinsite Herkenrode - Kuringen (Hasselt), om 14u, 
gratis.      
 

Molenfeesten te Molenbeersel (Kinrooi)   
Molenbeersel heeft twee als monumenten geklasseerde stenen windmolens: de Keijersmolen (1869 en de 
Zorgvlietmolen (1919) Enkele jaren geleden werd een werkgroep opgericht om deze voor verval te 
behoeden. Om het nodige geld hiervoor bij mekaar te krijgen worden sinds 1984 jaarlijks  
feesten georganiseerd in het laatste weekend van juli. Het volledige programma vind je op de website 
www.molenfeesten.be . Feesttent aan de Keijeresmolen in Molenbersel .  
HBVL : Bakhuisjes. Iedereen kent de kleine bouwsels nog wel, maar ze ergens vinden wordt alsmaar 
moeilijker. En daar willen de Molenfeesten dit jaar iets aan doen. De organisatie bracht daarom een doe-
het-zelf- handleiding voor bakhuisbouwers uit. We hopen dat hierdoor een paar bakhuisjes worden 
hersteld of misschien zelfs enkele nieuwe worden gebouwd zeggen initiatiefnemers Gerrit Hasendonckx 
en Rene Weerens. Vroeger had elke boerderij een eigen bakhuisje. In 1981 stonden er nog minstens 35. 
Daarvan zijn er nu - dertig jaar later - al minstens 15 verdwenen.   
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Augustus 

Fierljeppen voor de Belgische titel  
KLJ Hamont organiseert voor de 29ste keer het Open Belgisch Kampioenschap fierljeppen begin augustus. 
Fierljeppen is een typisch Friese volkssport. De deelnemers proberen om met een polsstok een 12 meter 
brede gracht over te steken. Lachen wordt het zeker, want ongeveer de helft van de deelnemers valt 
onherroepelijk in het water. De andere helft haalt de overkant wel met een gekke, spectaculaire of 
toevallige sprong. Meer info en inschrijvingen: www.fierljeppen.be. Terrein Middenweg 9 in Hamont. 
www.fierljeppen.be . aanvangsuren op website. Toegangsprijzen bedragen op vrijdag en zaterdag 5 euro, 
zondag gratis.  
 
Wintershoven - Feest voor Sint-Anna  
Naar aloude traditie hield ook dit jaar Wintershoven religieuze feesten ter ere van de heilige Sint-Anna 
begin augustus. Traditioneel werden deze feesten geopend met een kaarsjesprocessie met vertrek aan de 
kerk. In de historische Sint-Annakapel hield pastoor Bruyninx een bidstonde. De processie was het 
startsein van een negendaagse noveen die elke avond om 20 uur aan de Sint-Annakapel werd gehouden. 
Op kermisdinsdag 4 augustus vond aan de kapel een openluchtmis plaats waarop heel wat gelovigen en 
pelgrims aanwezig waren. De heilige Anna is o.m. de beschermheilige van de jongeren. Op de binnenkoer 
van café WELKOM vindt een kermisparty plaats met muziek uit de jaren 70 en 80  Op kermismaandag kun 
je daar vanaf 20u deelnemen aan Vlaamse volksspelen: kegel, javelotten en hanenkappen.. Sint-
Annakapel - Wintershoven (Kortessem)      
 
Koesjiëtdag in Kinrooi.  
KFC Kinrooi organiseert een doldwaas Koesjiëten. Daarbij wordt een koe losgelaten op het voetbalveld en 
dan is het gokken waar de koe haar koeienvlaai zal droppen. Vanaf 14 u aan de Hoverstraat. Hoverstraat - 
Kinrooi www.kinrooi-fc.be. om 14 uur. Aansluitend bij de Molenfeesten begin augustus.  
HBVL: ‘Voor de 150 toeschouwers werd het uiteindelijk 17 uur toen het beest eindelijk een ‘kakske’ deed. 
Lotnummer 352 won de hoofdprijs van 500 euro. ‘Het lotje heb ik verkocht aan mijn oom, Guy 
Vandeberg’ lacht Evelien. ‘Hij had nog nooit van koesjieten gehoord en wilde ons gewoon steunen’. 
Prachtig dat nonkel Guy, die zelf ook boer is, nu ook nog gewonnen heeft’.   
 
Spurk: nostalgische kermis in en rond de spantent.  
Al 120 jaar leeft de kermis in Spurk (Bilzen) begin augustus. We houden vast aan de sfeer van weleer met 
een schiet-, vis- en frietkraam, een ouderwetse kegelbaan, kermiskoers, duivenwedstrijd en natuurlijk een 
onvervalst kermisbal. Alleen een processie ontbreekt nog. Terwijl in de meeste dorpen de kermissen 
uitsterven en de mensen het echte kermisamusement zijn ontgroeid, is Spurk kermis nog steeds 
springlevend. Duizenden bezoekers komen van overal om die bijzondere sfeer op te snuiven. ‘Spurk heeft 
de traditie van kermis in het eerste weekend van augustus altijd hoog in het vaandel gedragen. Die 
traditie bestaat al 120 jaar. Terwijl de meeste verenigingen de tenten hebben afgezworen en hun 
activiteiten organiseren in zalen en sporthallen, kiezen we bewust voor ambiance en sfeer onder deze 
enorme zeilen. We zijn vier uur in de weer geweest om de tent recht te trekken. Met 90 ijzers is ze 
verankerd. De spantent is met zijn middenmast en spankoorden nog altijd de meest originele vorm voor 
een dorpsfeest De organisatoren betrekken iedereen  bij het feest. De kinderen krijgen van ons op zondag 
allemaal drie gratis kermisbonnen. Een grote droom van de organisatie is om de processie te laten uitgaan 
met Spurk kermis. www.spurkkermis.be.  Aan de spoorbrug.    
 
 
Vollebak Vennestraat (Winterslag-Genk).  
Vier zaterdagen op rij wordt de handelsstraat omgevormd tot een feestterrein met een hoog culinair 
karakter. Optredens, activiteiten, en straatanimatie versterken het grootste straatrestaurant van Genk. De 
opeengestapelde blauwe bakken, talrijke kruiden en groenten geven aan dat ‘Vollebak Vennestraat’ weer 
in aantocht is. Het project wordt gemaakt zowel door de handelaars als door de bezoekers. Het is een 
ideale plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een leuke omkadering. In het midden van de 
straat gaan we weer een hele lange tafel en aan de randen daarvan staan talrijke standen met barbecue- 
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en andere gerechten. Er zullen weer vooral veel stokjes van de hand gaan. Die zijn erg in trek in Genk. Er 
komen muziekbands, straatanimatie en expo’s Er zullen nieuwe muurschilderingen in het straatbeeld 
verschijnen. Het evenement start elke zaterdag om 17 uur en dat vier zaterdagen achter elkaar.. 
Vennestraat Genk. . vanaf 17 uur. gratis.    
 
Oeterfeesten.  
Tijdens het weekend van 3-8 augustus vinden in Opoeteren de jaarlijkse Oeterfeesten plaats. Het 
programma vind je op www.oeterfeesten.be . Bosbessenpleintje - Opoeteren.       
 
Alkense Oogstfeesten.  
Op zondag 6 augustus kan je vanaf 13u30 aan de Eikenbosweg-Pleinstraat in Alken terecht voor de 15de 
Alkense Oogstfeesten. Een waar plattelandsfeest met Limburgse gezelligheid, folklore, grote 
kampioenschappen en veel toffe animatie voor de kinderen. Paardenliefhebbers van over heel het land en 
daarbuiten komen naar het Eikenbos in Alken afgezakt om mee te dingen in de provinciale en nationale 
wedstrijden. Oude ambachten komen weer tot leven. Meer info: www.alkenseoogstfeesten.be  Alken. 
Eikenbosweg-Pleinstraat. vanaf 13u, 3 euro .      
 
Facteurkeskoers in Stokkem.  
In het historisch stadscentrum van Stokkem vindt op zaterdag 13 augustus de 24ste editie plaats van de 
Facteurkeskoers. Het evenement lokt elk jaar opnieuw veel volk - vorig jaar nog ruim 6000 bezoekers, die 
komen kijken hoe echte postbodes een wielerwedstrijd rijden. En dat gebeurt met de originele 
postbodefietsen. De meeste dragen ook hun werkkledij als postbode, al is er ook plaats voor heel wat 
originele en leuke kostuums. Maar miskijk je niet. Ze rijden echt wel om te willen en het gaat er vaak hard 
aan toe. Stokkem centrum.   
 
Boekenmarkt in Tongeren 
13/08/2017: Internationale boekenmarkt in het begijnhof van Tongeren. Het gaat om een bijzondere 
editie, want de markt in de Ambiorixstad wordt voor de 20ste keer georganiseerd. Op het begijnhof, in de 
tuinen van het gerestaureerde Agnetenklooster en op de Kastanjewal bieden meer dan 60 standhouders 
uit Vlaanderen en Nederland hun collectie aan. De markt toont niet alleen (oude) boeken. Je vindt er ook 
gespecialiseerde standen met oude documenten, prenten en postkaarten, maar ook strips. De 
standhouders vormen een mix van gerenommeerde antiquairs, boekhandelaren en liefhebbers. De markt 
loopt van 10 tot 18 uur.  
 
Processie in Remersdaal. 
Op zondag 4 augustus was het kermis in het meest oostelijke kerkdorp Remersdaal. Traditiegetrouw trekt 
er dan een processie door het dorp. Dit jaar trok de ‘bronk’ samen met de harmonie en de Schutterij Sint 
Heribertus naar de grot richting Mabroek. Hier werd een gedeelte van de mis opgedragen tot aan de 
lezingen en werd de zegen gegeven. Dan trok de stoet opnieuw naar de kerk voor de mis. Ook de koning 
en de koningin van de schutterij stapten mee samen met hun gevolg. Het beeld van OLVrouw werd ook 
meegedragen tijdens de processie.  
      
Processie in Moelingen. 
Moelingen viert traditiegetrouw het feest van Onze-Lieve-Vrouw. Een kleurrijke processie met talrijke 
groepen trekt dan door het dorp. De straten waar de ommegang passeerde zijn dan mooi versierd met 
vlaggen en bloementapijten aan de rustaltaren. De drummers, muzikanten en hellebaardiers van de 
schutterij Sint-Martinus openen de stoet. Als de processie uittrekt is het feest in het dorp. Het oude 
Mariabeeld wordt in de processie meegedragen.  
HBVL 2016: Vanaf 9u30 - na de mis - trekt de Mariaprocessie door het dorp. De ommegang trok onder een 
stralende zon naar de Mescherweg en via de Batticerweg opnieuw naar het centrum. Enkele honderden 
Moelingenaars namen actief deel. Na de processie was er een gezellig feest op het kerkplein. Ook de 
braderie-brocantemarkt in de Dorpsstraat met muzikale optredens en kinderanimatie ging dan van start. 
De bezoekers konden deelnemen aan een dorpsbarbecue, die verzorgd werd door de gezinsbond. Van op 
het kerkplein vertrok er eveneens een tractor-toertocht.   
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Kaarsprocessie in Niet-bij-As.  
Het grotcomité van de O.L.Vrouw-grot van Lourdes bij Niel-bij-As organiseert een kaarsprocessie. De 
processie vertrekt bij de kerk bij Niel-bij-As en trekt naar de grot in de Grotstraat. Gratis deelname - 
bezoekers krijgen een warme drank Op zondag na de heilige mis is er een autowijding. Kerk van Niel-bij-
As. . Op zaterdag: start processie om 21 uur zondag: 18 u heilige mis met nadien autowijding. half 
augustus, gratis.      
 
Halfoogstfeesten in Beverlo (Beringen)  
Toerisme Beringen houdt op zondag 14 augustus in Beverlo de halfoogstfeesten. Je kan er kuieren langs 
de standjes op een rommelmarkt (vanaf 7u). Er is ook randanimatie en muziek. De happening sluit af met 
een vuurwerk. Centrum Beverlo. www.beringen.be . ganse dag, gratis.   
 
Halfoogstfeesten in Metsteren (Sint Truiden).  
Voor deze editie van de Halfoogstfeesten hadden de Haspengouwse Boerenvrienden Sint-Truiden 
opnieuw de historische Sint-Niklaashoeve in Metsteren uitgekozen. Op deze dag wordt de folklore in de 
landbouw gelinkt aan de toekomst. Tijdens de oogst van graangewassen demonstreren de boeren oude 
zichtmachines, vlegeldorsers en dorskasten. Ze tonen hoe het graan in vroegere tijden werd geoogst. 
Daarnaast zijn ook een 40-tal standhouders en een tentoonstelling ‘Kunst op de hoeve’, waaraan enkele 
lokale kunstenaars uit Sint-Truiden en omgeving meewerken.. Sint-Niklaashoeve - Metsteren (Sint-
Truiden). 3 euro (kinderen tot 12 j gratis) parking 1 euro   
Dit folkloristisch evenement geeft een beeld van het oogsten zoals het vroeger gebeurde. We zien vlegels, 
dorstkasten en andere traditioneel landbouwalaam aan het werk. Zo zijn er wedstrijden voor ploegen met 
oldtimers. De demonstraties met dieren variëren van paardendressuur en schapendrijven tot een 
roofvogelshow. Er is een maïslabyrint voor kinderen. Er zijn standen met ambachtelijke streekproducten.. 
Kasteel van Nonnenmielen. Metsterenweg 133 Sint-Truiden. www.halfoogstfeesten.be . Van 10u30 tot 18 
uur  5 euro.      
      
Kroedwiswijding in Dilsen-Stokkem.  
Op vrijdag 15 augustus om 10 uur heeft er aan de kapel van O.L.Vrouw van Rust in de Laakstraat in Elen 
een ‘kroedwishwijding’ plaats. Kroedwish groeit vooral langs de Maas en in velden en wordt er door de 
bevolking geplukt. In stallen waar dieren verblijven of in huizen wordt het opgehangen om donder en 
bliksem buiten te houden. Vrijdag kan je kroedwish afhalen aan de kapel. Kapel O.L.Vrouw van Rust – 
Elen.  
 
Weekend van processies in Heusden-Zolder  
Viversel en Bolderberg. Tijdens weekend van 14 en 15 augustus 2010 staan de twee traditionele 
processies van de parochies Bolderberg en Viversel op het programma. Het zijn twee processies die veel 
volk trekken en ook eindigen op twee van de mooiste plekjes van Heusden-Zolder. In Bolderberg is dat al 
steevast op zaterdagavond 14 augustus, de vooravond van Halfoogst. De kaarskensprocessie (sinds 1978) 
vertrekt op 20 u aan de kerk van Bolderberg, Sint Jobstraat 66 en trekt naar de kluis bovenop de 
Bolderberg. Aan de kapel wordt ook een openluchtmis opgevoerd. Op zondag 15 augustus is het de beurt 
aan de parochie Viversel. Daar trekt de processie van het Heilig Sacrament van Mirakel zoals gewoonlijk 
naar de Sacramentskapel bovenop de Sacramentsberg van het Circuit Zolder. Vertrek hier is voorzien om 
9u30 aan de kerk van Viversel Kerkstraat 32 met een optocht door het centrum. Ook op de 
Sacramentsberg is er bij aankomst een openluchtmis. De deelname is gratis.. Heusden-Zolder: Bolderberg 
en Viversel.  
HBVL 16/08/2016 Eén keer per jaar wordt het Mariabeeld van de Sint-Jobkerk van Bolderberg naar de 
Kluis gedragen. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse kaarskensprecessie op 14 augustus. Ruim honderd 
mensen stapten zondag opnieuw mee de berg op. Twee sterke parochianen droegen het beeld dwars 
door het natuurgebied tot aan de Kluis. Dar gebeurde onder begeleiding van een lange stoet met kaarsjes. 
Bovenaan werd voor de 38ste keer een openluchtmis gehouden. Volgend jaar is het bovendien groot 
feest in de aangrenzende parochie Viversel, waar 699 jaar geleden volgens de geschiedenis een groot 
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wonder gebeurde. Dat wonder wordt jaarlijks op 15 augustus herdacht met de sacramentsprocessie. De 
700st verjaardag moet in 2017 voor een extra feestelijke processie zorgen.   
 
      
Folkfestival Ham.  
The Celtic Art Gallery organiseert voor de 21ste keer het Folkfestival Ham. Elk jaar komen duizenden 
bezoekers langs om nationaal en internationaal talent uit de folkscène aan het werk te zien. Een aantal 
namen die dit jaar op de planken staan zijn Ho Ro, Julie Fowlis, Lamia Bedioui & The Desert Fish en Ana 
Alcaide. Line-up en dagprijzen zie de website: www.festivalham.be - Tickets kosten 47 euro aan de kassa 
voor het ganse weekend.. The Celtic Art Gallery. Genebosstraat 4 3945 Ham   
www.folkfestivalham.be   
 
Internationaal Folklorefestival  
Het Internationaal folklorefestival, het grootste volksdansevenement in de provincie Limburg, is een 
spektakel van dans, zang en muziek. Het festival wordt in 2017 voor de 33ste keer georganiseerd. Dit jaar  
doen groepen mee uit Paraguay, Polen, Sicilië, Ierland, Taiwan en Vlaanderen. Folkconcert met Leaves for 
Snow, aansluitend op maandag. Voorstellingen op zondag 13/08 om 14u30, op maandag 14/08 om 20u 
en op dinsdag 15/08 om 14u30 Locatie: Festivaltent Kuringen-Centrum. Festivaltent Kuringen. 
Overdemerstraat 2. www.folklorefestivalhasselt.be Meer info Tel 0478/119138   
 
Theater op de markt in Hasselt  
Spektakel en acrobatie van 11 tot 14 augustus 2016 in Hasselt. Het volledige programma vind je op 
www.theateropdemarkt.be e-mail: theateropdemarkt@limburg.be . Dommelhof - Neerpelt  
www.theateropdemarkt.be  
   
Diepenbeek: Heemkring restaureert elk jaar een kapelletje.  
Op donderdag 15 augustus 2013 werd de gerestaureerde Bodemkapel op het kruispunt van de 
Pampertstraat en het Hoogkeizel plechtig ingewijd. De Heemkundige Kring kiest elk jaar een kapel, die aan 
vernieuwing toe is. Hiermee proberen we het kleine erfgoed in onze gemeente te behouden. Dit was het 
14 de kapelletje dat we restaureren aldus Yvonne Dewarier. De Bodemkapel werd geplaatst door de 
familie Tubbe (Theeuwissen) in 1925. Toen de weldoenster stierf, raakte het kapelletje in verval. De 
restauratie werd uitgevoerd door de werkgroep ‘kapellen’ van de Heemkundige Kring. Ook enkele 
buurtbewoners hielpen mee. De heiligenbeelden werden gerestaureerd door Margot Indesteeghe.  
 
760ste Mariaviering in de Kapel van Helshoven (Borgloon).  
Medio 13de eeuw bouwden de Johannieters een kapel met gasthuis; vanaf de 17e eeuw was er een kluis 
achter de kapel, die zich ook bevindt langs de romeinse heirbaan. De kapel bevat een mooie preekstoel 
uit 1550 en het 16e eeuwse schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’. Alle dagen open tot 18 uur. Op zaterdag 
15 augustus is er om 15 u een samenkomst met alle bedevaarders, met een eucharistieviering en 
zegening.. Kapel van Helshoven. . om 10u De kapel is alle dagen te bezoeken tot 18 uur .  
 
Heifieste in Neeroeteren.  
Heifieste in Neeroeteren (Maaseik). Half augustus. org: zvk Tamara - het volledig programma vind je op 
www.heifieste.be. Feesttent Elerweg Neeroeteren www.heifieste.be .  
 
Binkfeesten in Kerkom.  
Van 18 tot 20 augustus 2017 vinden de Binkfeesten plaats in de oude brouwerij in Kerkom. Heel het 
weekend lang is er tal van plezier rond de brouwerij. Op zaterdag: muziekoptredens. Op zondag gaat het 
feest verde met een ontbijt, verrassingsacts. Daarbij kan je genieten van een drankje en hapje. Het bier in 
de kijker is Unicum XV. Brouwerij van Kerkom. Naamse steenweg 469 Sint Truiden. www.binkfeesten.be    
Deze ambachtelijke brouwerij is gelegen in het kastelendorpje Kerkom op een wandelroute en op het 

fietsroutenetwerk. Je kan in het café anno 1900 of op de gezellige binnenkoer of in het vernieuwde 

koetshuis genieten van diverse bieren: Bink blond, Bink bruin, Bloesembink, Adelardus dubbel, 

Adelardus tripel, Winterkoninkske, Kerckomse tripel en dit met Binkkaas en Binkbrood   
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Oogstfeesten met oude tractoren in Riemst.  
Dankzij het prachtige zomerweer kon de zevende editie van de driejaarlijkse Oogstfeesten op het domein 
van de familie Peumans in Herderen op erg veel belangstelling rekenen. De expositie en demonstratie van 
ruim 100 oude tractoren, landbouwmachines en stationaire motoren van een dertigtal verzamelaars uit 
binnen- en buitenland mocht dan ook worden gezien. Bij de publiektrekkers hoorde onder meer een 3 
meter brede Rumely Oil-Pull prairietractor (1912) uit de VS, die met zijn 14 ton uniek is voor Europa. ‘We 
kochten hem in 1999 in Amerika en lieten hem gedemonteerd overkomen, waarna we hem hier opnieuw 
assembleerden’ vertelt organisator Marcel Peumans. Domein familie Peumans – Herderen.  
 
Parochiefeesten in Eversel.  
Eversel viert dit jaar voor de veertigste keer parochiefeesten. Deze jubileumeditie krijgt een feestelijk 
programma met straattheater. Enerzijds zullen er toneelopvoeringen zijn van de plaatselijke  
verenigingen (KVLV,KWB en Femma). Anderzijds zullen er gastoptredens zijn van De Verenigde Vrienden 
van Heusden, twee clowns, een steltenloper en de 28-koppige fanfare Agrum. Parking 
Ontmoetingscentrum Sint-Baaf. Padbroekweg 1 in Eversel. Eerste weekend van augustus, vanaf 19u30 - 
vuurwerk om 22u, gratis.      
 
Reidansen in Moelingen.  
Op kermisdinsdag gaat ons traditioneel reidansen of  “der cramignon “ door. Een dans die enkel in de 
Maasvallei van Luik tot Maaseik zou gekend zijn en die momenteel nog op diverse plaatsen in ere wordt 
gehouden zoals in Haccourt, Hallembaye, Lanaye en Eijsden (Nl) Locatie: op het kerkplein in Moelingen. 
Vanaf 18.00 uur - Organisatie: vereniging ‘De Stoet’ Meer info bij de Heer Duijsens Jean E-mail:  
jeanduijsens@skynet.be. Kerkplein Moelingen. . vanaf 18 u  

 
foto Theo Broers 
 
‘Grenspoalhowe’ in de Voerstreek  
Tijdens de parochiefeesten einde augustus in Teuven stond het internationaal kampioenschap 
‘Grenspoalhowe’ op het programma. De carnavalvereniging van Teuven ‘De Boshuule’ maakt van dit 
gebeuren een speciaal evenement waaraan 12 groepen uit Voeren en het Heuvelland deelnamen. Per 
vereniging of vriendengroep mochten drie à vier personen proberen om de paal met een bijl te kappen. 
De winnaars - het team van het Zangkoor van Teuven - maakten zoals vorig jaar op de Plank hun ambities 
waar en wonnen de wisselbeker en een gratis vat bier zodat er ter plaatse op de overwinning mocht 
gedronken worden. 



 
Royse Feesten in Meeuwen-Gruitrode  
Dankzij een stralende zomerzon werden de Royse Feesten zondag getrakteerd op een ‘full house’. Zo was 
het gezellig druk op het binnenplein van de Commanderij, in het Cultuurpunt en op het Phil 
Bosmansplein. De feesten stonden dit keer in het teken van kinderen en ‘Feest in Roy’. naast de muziek 
en dansevenementen op zaterdag, was zondagnamiddag het sprookjesdorp op de kasteelsite een 
aanrader. Op het binnenplein van de Commanderij stond er een glazen koets klaar, getrokken door twee 
Friese paarden. De Assepoetserkoets liet tientallen kleine prinsesjes even wegdromen. Ook trollen en 
andere sprookjesfiguren doken op. www.royse-feesten.be . Einde augustus aan de commanderij in 
Gruitrode.    
 
Schotse Highland Games in Wellen.  
Het Wellense Haspengouws Opleidingscentrum voor Honden (HOVOH) organiseert voor de derde keer de 
Schotse Highland Games. Veertien Vlaamse ploegen zakken af naar de aangepaste weide om elkaar te 
bekampen in een reeks uitputtende disciplines. Daarbij is het vooral uitkijken naar de typische Schotse 
klederdracht die de spelen nog een extra elan geven. De macho’s, gehuld in Schotse kilt, nemen het tegen 
elkaar op in disciplines met sprekende benamingen als paalwerpen, kofferdragen, kinderkopjes smijten, 
touwtrekken, tonnetjes heffen, hoog- en rotswerpen en tractorbanden flippen. Dames zijn zelden of niet 
op het wedstrijdterrein te bespeuren. Er is ook een whiskeystand en doedelzakspelers zorgen voor de 
nodige sfeer. Domein Malpertuus. Bramstraat in Wellen, laatste zondag van augustus, vanaf 12 uur.    
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September 

Schaffen leeft: Boeren en rommelmarkt  
De vzw Schaffen Leeft houdt de eerste zaterdag van september de traditionele boeren-, rommel- en 
kindermarkt met 250 standjes. Meer info: www.schaffenleeft.be. Schaffen centrum vanaf 10u. gratis   
 
Volks- en ambachtenmarkt in Balen  
Tweejaarlijkse volks- en ambachtenmarkt in het vrijetijdscentrum (Bevrijdingsstraat) en omliggende 
straten in Balen - demonstraties van oude ambachten en boekenverkoop door bib. Ook rommelmarkt 
Bevrijdingsstraat en omliggende straten in Balen, eerste zondag van september van 10 tot 18 uur. 2,5 
euro (kinderen gratis).          
 
Boekentaswijding 
08/09/2012: Boekentaswijding in de parochiekerk van Termolen (Zonhoven) na de misviering. De pastoor 
zegende de kinderen en hun boekentassen, die ze hadden meegebracht. Na de wijding was er een drink 
en een gezellige babbel. Fien: ‘We hopen hierdoor beter te kunnen leren’    
 
Ganskoppen in Moelingen.  
De traditie van ganskoppen wordt in Moelingen elk jaar in ere gehouden tijdens de septemberkermis op 
het eerste weekend van september. Tot 1875 werd een levende haan als hoofd van de boerderijdieren op 
deze manier geofferd aan de goden als dank voor de oogst. Dit gebeurde daarom na de oogst in de maand 
september. Na 1875 was het bij wet verboden om een levende haan voor het publiek te onthoofden of te 
koppen.  Hoe het gebeurd is dat in de loop der jaren de haan vervangen werd door een gans kan niemand 
vertellen. Het Feestcomiteit DE STOET houdt in elk geval deze traditie in ere op kermismaandag in de 
vooravond op het Kerkplein van Moelingen. De belangstelling hiervoor neemt de laatste jaren erg toe. 
Meer info: de Heer Jean Duijsens - E-mail: jeanduijsens@skynet.be HBVL: In het kerkdorp Moelingen 
wordt op maandag 3 september vanaf 19u30 een kopje kleiner gemaakt. En dat gebeurt toch ondanks het 
protest van Gaïa vorig jaar, Geblinddoekte kandidaten krijgen om beurt de kans om met een sabel de hals 
en kop van de gans te ‘kappen’ of koppen’. Het dier wordt op voorhand pijnloos gedood en onderste-
boven in een mand gehangen. De ganzenkoning mag het dier meenemen of wegschenken. Gaïa vond 
vorig jaar dat dit niet meer van deze tijd is. Heet feestcomiteit zei toen naar een alternatief te zoeken. 
‘Maar die alternatieven hebben niets meer met die volksfolklore te maken. In het Nederlandse Oost-
Maarland stelt men een alternatief te hebben, maar daar werd het een soort gokspel. In elk geval zal dit 
jaar het ganskoppen dat in een aantal Vlaamse en Waalse gemeenten plaatsvindt onder de vorm van 
gansrijden of ganstrekken nog doorgaan in de traditionele vorm’ aldus het feestcomiteit. 
Duysens Jean: Daarbuiten heb ik van oude mensen vernomen dat er in Moelingen tot in de jaren 40 nog 
een ander gebruik bestond , namelijk dat jonkvrouwen (ongehuwde dames van 30) geblinkdoekt een 
aarden pot moesten stukslaan waarin een jonge haan zat en die ze dan moesten vangen. Aan dit gebruik 
zou een einde gekomen zijn doordat enerzijds aarden potten onvindbaar waren geworden en anderzijds 
zou dit gebruik gestopt zijn omdat plezanteriken op een bepaald ogenblik er een rat in zouden verstopt 
hebben.    
 
Mijnhappening in Beringen.  
De mijnhappening in Beringen-Mijn draait rond erfgoedbeleving en multiculturaliteit. Dat kan je ervaren 
via straattheater, muziek, een kunst- en ambachtenmarkt, gastronomie, kinderanimatie enz.. Je kan ook  
het mijnmuseum bezoeken of de mijn-gebouwen ontdekken. De mijnhappening maakt deel uit van het 
herdenkingsprogramma van 25 jaar mijnsluiting Beringen. . B-Mine Beringen www.mijnhappening.be 
Eerste weekend van september vanaf 14 tot 19u.      
 
Knapkoekfeest en muziekhappening.  
Op de eerste zondag van september. Het bakken van een reuze knapkoek (3m doorsnede in een originele 
houtoven in openlucht. Een woordje uitleg daarover: Maaseik heeft zijn plaatselijke culinaire specialiteit 
de knapkoek te danken aan de Maasschippers, die vroeger na lange tochten terugkeerden en de 
Maaseiker bevolking de harde scheepsbeschuiten toonden die ze gebruikten in tijd van nood. Enkele jaren 
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geleden trachtten een paar lokale banketbakkers deze harde koeken te veredelen tot een fijn gebak. Dit 
initiatief werd een groot succes, zelfs zo groot dat er elk jaar op de markt een reuzegrote knapkoek van 
ongeveer 3 meter diameter wordt gebakken en uitgedeeld aan de aanwezigen. Terwijl de 
"bekkermeisters" het deeg uitrollen, de oven klaarmaken en de knapkoek bakken (ongeveer 45 minuten) 
zorgen harmonieën, blaaskapellen, volksdansgroepen en historisch getinte folkloregroepen ervoor dat het 
gehele gebeuren wordt geplaatst in een waardig en authentiek kader. De reuzeknapkoek wordt dan uit de 
oven gehaald, door vooraanstaande gasten en prominenten, met hamertjes stukgeslagen en uitgedeeld 
aan de talrijke bezoekers, die aldus kunnen smullen van het overheerlijke gebak, waaraan Maaseik 
overigens zijn tweede benaming heeft te danken: de  “Knapkoekstad “. Optreden van de folkloregroep ‘de 
Knapkoekers’ en 15 harmonies en fanfares. Voor meer info: Dienst voor Toerisme tel 089/560547 E-mail:  
toerisme.maaseik@maaseik.be. Markt. Maaseik. www.maaseik.be  vanaf 13 tot 18 uur. gratis. Om een 
idee te geven van het programma 2016: Tijdens het feest wordt door de meesterbakkers van Maaseik een 
reuze knapkoek met een doorsnede van 3 m gebakken in een houtoven olv de meesterstoker. De 
folkloregroep De Knapkoekers staan in voor het uitdelen van de knapkoek. De Maaseiker Reus Ridaert is 
ook aanwezig. Er wordt ook gezorgd voor muzikale animatie. Nieuw in 2016 is de tentoonstelling over de 
Knapkoek en folkloregroep ‘de Knapkoekers met Knapkoekmeisje.  
 
Open Monumentendag .  
Op zondag 9 september kan u deelnemen aan  één van de grootste culturele dagevenementen van 
Vlaanderen: de Open Monumentendag. In Limburg alleen al zijn er 150 activiteiten. Informatie in detail is 
te vinden op www.openmonumentendag.be. op diverse locaties www.openmonumenten.be . vanaf 10 
tot 18 uur. gratis.      
 
Dag van het Eetbare Landschap.  
Op zondag 17 september kan u in het openluchtmuseum Bokrijk terecht voor de 18de editie van de Dag 
van het eetbare landschap. Brood bakken, bier brouwen, jenever stoken of stroopmaken. Op zondag 17 
september beleef je in Bokrijk hoe echte vakmensen met veel passie verschillende ambachtelijke 
producten maken. Deze editie staan de kruiden in de kijker en de originele installaties van het museum 
worden voor  é én dag weer aan het werk gezet. Er is een streekproductenmarkt met meer dan 70 
standhouders. Aan de Bokrijkstand kan je gratis proeven van 1000 liter soep en jenevers, opgelegd met 
klein fruit of kruiden uit het Openluchtmuseum. Domein Bokrijk . Bokrijklaan 1 Genk www.bokrijk.be . van 
10 tot 18 u. 011/265300   
  
Bedevaart - St Gillis Kapel van Mulken  
Reeds in de 11e eeuw moet er in Mulken een kapel gestaan hebben. Op het einde van de 17e eeuw werd 
de huidige kapel aan de toren uit de 13e eeuw toegevoegd. In deze toren ontdekte men recent mooie 
muurschilderingen uit de 14de - 15de eeuw. De kapel is een belangrijk bedevaartsoord opgedragen aan 
St-Gillis,  é én der noodheiligen. De bedevaart vindt plaats tijdens de eerste negen dagen van de maand 
september en trekt nog steeds grote aantallen bedevaarders. Meer informatie: tel 012/239045 of fax 
012/231119. Kapel St Gillis te Mulken bij Tongeren. Openingsuren van de kapel: alle dagen van 10 tot 17 
uur. Van 1 juli tot 30 september: van 9 tot 18 uur Op zondag: vanaf 8.30 uur   
 
Historische koetsenparade.  

In Maaseik draait op zondag 16 september alles rond paard en kar. Dan vindt daar op de markt 

namelijk voor de 20e keer de historische koesenparade plaats. Het doet denken aan de tijd dat het 

Maasstadje honderd jaar geleden nog het vitale punt was op de postkoetslijn ‘s Hertogenbosch - 

Maastricht. Op het programma: raspaardendefilé gevolgd door een koetsenparade. Een 25-tal 

historische koetsen getrokken door prachtige paarden zullen hun opwachting maken op de 

historische markt van Maaseik. De paardenkoetsen worden in stijl aangekondigd en begeleid door de 

Sint-Hubertus Jachthoornblazers. Dit jaar maken ook antieke tractoren hun opwachting. Meer info 

tel 089/560547 - E-mail:  

http://www.maaseik.be/
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toerisme.maaseik@maaseik.be of www.maaseik.be . Markt Maaseik vanaf 14u30 tot 18u. 
Paardenrijtuigen hebben er destijds bestaan in zoveel mogelijke types als er nu auto’s worden 
geproduceerd. Zo kan je herenrijtuigen, koetsen waarmee sport werd bedreven, dienstrijtuigen en 
jachtrijtuigen met  onderin bakjes waarin de honden konden zitten, komen bewonderen.   
 
Torenfeesten in Peer. Op de derde zondag van september zijn de Vlaamse historische schuttersgilden (in 
vol ornaat) te gast in Peer. Dat gaat gepaard met een optocht door het centrum en optredens van 
trommelkorpsen, volksdansgroepen en vendelzwaaiers. U kunt ook kijken naar demonstraties van 
verschillende schiettechnieken met o.a. de luchtbuks, handboog of katapult. Nog op het programma: een 
toeristische zoektocht en kinderanimatie. Een natuurlijk zijn het geen torenfeesten als u de Reus der 
Kempen niet zou kunnen beklimmen of via rappel afdalen. De Torenfeesten vallen samen met de 
Gildedag. 'Centrum Peer. http://www.torenfeestenpeer.be -www.peer.be. van 10 tot 18 uur. gratis. De 
Reus der Kempen blijft de publiekstrekker. Een paar honderd mensen beklommen de 161 trappen van de 
64 meter hoge toren aan de Sint-Trudokerk. Het was zeker de moeite om het klokkenmuseum in de toren 
te bezoeken en de beiaardier te horen spelen. Het is een hele organisatie: er mag maar een groep 
bezoekers tegelijk op de trap. Het is in de smalle doorgang bijna onmogelijk te draaien en te keren. 
 
Processie Lieve-Vrouw van de Osseweg  
Op de zondag na 8 september De kapel Onze-Lieve Vrouw van de Osseweg van 1538 is een eeuwenoud 
bedevaartsoord aan de Ossenwegstraat. In 1538 werd Gillis van der Hoeven, alferis of vaandeldrager uit 
Antwerpen, van zijn krukken verlost. Onze-Lieve-Vrouw van de Osseweg werd vooral aanbeden om van 
breuken te genezen.. Ossenwegstraat - Zoutleeuw www.zoutleeuw.be . Rond de kapel van de Ossenweg is 
er een Rozenkransprocessie met een moderne uitbeelding van de mysteries van de Rozenkrans, waarin 
ook de Zeven Smarten van Onze-Lieve-Vrouw aan bod komen (na de mis van 10 uur)   
 
Begijnhof bij kaarslicht.  
Het begijnhof van Diest wordt op zondag 6 september van 19 uur tot middernacht sfeervol verlicht met 
4500 kaarsjes. Daar hangt een uitgebreid avondprogramma aan vast met begeleide rondleidingen en 
muziek.. straatjes begijnhof Diest. www.toerismediest.be . vanaf 18 uur. gratis.   Het karakter van vroeger 
werd nog versterkt door enkele begijntjes die door de straten liepen te mediteren.  
 
Limburgs Dames Schuttersfeest.  
Het Limburgs Dames Schuttersfeest ging op zondag 18 september in Dilsen-Stokkem van start. Windstilte 
tijdens het schieten zorgde zondag voor knappe resultaten op het 25ste Limburgs Dames Schuttersfeest in 
Stokkem. Amper een ‘bölke’ dat de eer had om te mogen blijven staan. Volgende zaterdag kavelen de 
overblijvende schuttersgilden voor de eindoverwinning. 29 schuttersgilden uit Belgisch en Nederlands 
Limburg namen deel. De optocht was een defilé van koninginnen, geflankeerd door koningen, keizers, 
trommelkorpsen en schutters in knappe folkloristische pakken. Het Limburgs Dames Schuttersfeest is hete  
laatste feest van het seizoen. Nu is het wachten tot mei 2017 voor een nieuw schuttersjaar. Stokkem - 
Dilsen.  
 
Prehistorisch Europees kampioenschap boogschieten en speerwerpen in Zonhoven.  
De pijlen en bogen vlogen op zaterdag en zondag heen en weer over de Teut in Zonhoven. Net zoals in het 
stenen tijdperk gingen de bewoners gehuld in dierenvelletjes op zoek naar everzwijnen en bizons voor de 
27ste editie van het Europees Kampioenschap Prehistorisch Boogschieten en Speerwerpen. Om na de 
jacht gezellig te verbroederen rond het kampvuur. Er was zelfs geacht aan een authentieke rendierhut. En 
wie wilde kon de zondag afronden met prehistorische koekjes bakken, vlees op het kampvuur leggen of 
een eigen rotstekening maken. Op en rond camping Holsteenbron - Teut - Zonhoven. zonhoven.be/ek-
prehistorisch-boogschieten-en-Speerwerpen. Half september, gratis.      
 
Bevrijdingsfeesten in Borlo.  
Kampement en reconstructie van een soldatenleven aan Hotel Het Pachthof en de omgeving van Borlo. 
programma: zaterdag 10 september 2016: 10u kamp open - 10u30 rondrit - 15u30 battle zondag 11 
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september 2016: 11u ceremonie en defilé - 15u30 battle Meer info op www.winter1944.com locatie: 
Museum Winger 1944 - Het Pachthof. Thewitstraat 8 in Borlo. alle dagen vanaf 10u.  
 
Runkstervolksfeesten en Sint Hubertus  
Wie was Sint-Hubertus? Volgens de legende bekeerde Hubertus (656-727)  
zich tot het christendom na het zien van een hert met een schitterend stralend kruis tussen de 
geweistangen. Na het zien van het hert werd Hubertus een gepassioneerd jager. Sint-Hubertus had tijdens 
zijn leven al een naam als genezer van de hondsdolheid en als patroon van de jacht. Hij is ook patroon van 
de jachthoornblazers, de bontwerkers, de bosarbeiders, de metaalarbeiders, de landmeters, de slagers en 
de opticiens. Ook een hondenras heeft zijn naam te danken aan Sint-Hubertus: de Hubertushond.. Runkst 
- ontmoetingscentrum www.runkstervolksfeesten.be. De Sint-Hubertuswijk in Runkst (Hasselt) viert 
gepast deze heilige tgv de Runkstervolksfeesten, de 58ste editie ondertussen. Op vrijdagavond worden de 
feeten ingezet door de ‘MV Het Spoor’ en het Harmonieorkest van Runkst met gratis muziekconcerten 
vanaf 20u in de grote zaal, gevolgd door de officiële opening van Intussen verwelkomt de gekend Bar Leon 
de liefhebbers voor een uitgelezen selectie van speciale bieren vanaf 19 uur. Op zaterdag 9 september 
tonen 600 standhouders op de 19e Grote Rommelmarkt hun nieuwste aanwinsten. De toegang tot de 
markt is gratis. De KSA organiseert vanaf 13u30 kinderanimatie en de Reuze Runkster Quiz vangt aan om 
20uur in de Grote Zaal. Doelstelling: middelen verwerven om aan alle Runkstenaren, jong en oud, een 
volwaardig ontmoetingscentrum ter beschikking te kunnen stellen. Meer info: 
www.runkstervolksfeesten.be 
 
Stepsfeesten in Gingelom.  
Van zondag 8 tot en met zondag 25 september vinden opnieuw de Stepsfeesten plaats. Na 25 jaar 
wachten is het weer zover en zal Montenaken gedurende een week gehuld worden in wit en blauw. Sinds 
1913 vinden de Stepsfeesten om de 25 jaar plaats als herdenking van ‘de Slag van Steps’ in 1213. Dit jaar 
wordt dus niet alleen de 800ste verjaardag van de slag van Steps, maar ook 100 jaar Stepsfeesten gevierd. 
op 13 oktober 1213 geraakten de Loonse-Luikse troepen op het Stepsveld in Montenaken slaags met het 
leger van de Brabantse hertog. Dit hevige gevecht staat bekend als ‘de slag van Steps’. De Luikenaars 
haalden een Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit de kerk en brachten het naar het slagveld. Zodra het beeld ter 
plaatse was scheen de zon zo hevig dat het de ogen van de tegenstanders verblindde en ze de wapens 
neerlegden. Montenaken (Gingelom) www.sepsfeesten.com. Kaarten voor ganse weekend kosten in 
voorberkoop 20 euro, aan de kassa 25 euro. Dqgkaart kost 10 euro.  
De hele week lang vinden er dagelijks activiteiten plaats in en rond de kapel van Steps. Het programma 
omvat niet alleen een religieus gedeelte, er wordt ook werelds gefeest. Hoogtepunten van het parochiaal 
gedeelte zijn de pontificale mis (8/9), de kaarsjesprocessie ((10/9) en de ommegang (15/9). De andere 
activiteiten zijn vooral gebundeld in de laatste drie dagen met fiets- en motortochten, muziekoptredens 
en randactiviteiten. Meer info: stepsfeesten@gmail.com   
 
Vijfjaarlijkse kaarsenprocessie in Gingelom.  
Op dinsdag 10 september 2013 zakten zo’n 500 bedevaarders af naar Montenaken voor de traditionele 
kaarsenprocessie tijdens het octaaf ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Steps. De processie vindt sinds 
1988 om de vijf jaar plaats om de gedachte aan de Stepsfeesten levendig te houden. En net dit jaar vinden 
die Stepsfeeste opnieuw plaats. Sinds 1913 worden ze om de 25 jaar georganiseerd als herdenking van 
‘De Slag van Steps’ in 1213. Er wordt dit jaar dus niet enkel 800 jaar ‘Slag van Steps’ maar ook 100 jaar 
Stepsfeesten gevierd. Het programma bestaat uit een religieus en een meer werelds gedeelte. De 
processiegangers begeleiden al biddend en zingend het beeld van OLV van Steps via een 5 kilometer lange 
route door de blauwwit bevlagde straten van Montekanen en Klein-Vorsen. Het beeld bevindt zich deze 
maand in de kapel van Steps,  é én van de koudste bedevaartplaatsen van Limburg. Aan het geklede 
Madonnabeeld uit 1213 worden miraculeuze gaven toegeschreven. De legende wil dat tijdens de slag van 
Steps het OLV-beeld de zon zo hevig deed schijnen dat ze de ogen van de te genstanders verblindde en 
het leger van de hertog van Brabant de wapens moest neerleggen. Montenaken - Klein Vorsen.      
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Schots Weekend in Alden Biesen.  
Het is al de 32ste editie.Het Schots Weekend is  één van de oudgediende toppers nu in Alden Biesen. En 
dit met een niet aflatend succes. Het tweede weekend van september is Caledonia weer baas in de 
Landcommanderij. Alden Biesen wordt weer eens omgetoverd tot een Schotse Vesting. Met zo’n 20.000 
bezoekers blijft het Caledonisch festival van Keltische cultuur een topper. We surfen snel over het 
bekende programma: de Belgian Pipe Band Competition, de Highland Dance competitie, Highland Games, 
sfeervolle folk optredens, een pittoreske Schotse markt en diverse (kinder)animatie. Kenners zijn vooral 
uit op het muziekprogramma. Wat dacht je al van The Band of Welsh Guards, één van de beste militaire 
bands ter wereld, met hun rode tunieken en berenmutsen met wit-groen-witte pluim. Als onderdeel van 
The Massed Bands of the Household Division begeleiden ze The Queen op alle officiële plechtigheden in 
het Verenigd Koninkrijk. Meer info: E-mail: info@schotsweekend.be of op de website: 
www.schotsweekend.be  De Limburgse burgemeesters zullen het tegen elkaar opnemen in een partijtje 
touwtrekken.  
 
Oogstfeesten in Mettekoven.  
Vanaf 13u30 op het dorpsplein in Mettekoven doorlopend proeven van streekproducten. Om 13u30 start 
de ‘facteurkeskoers’ voor de kids, om 14u30 voor volwassenen. Verder wandeling met natuurgids of ritje 
met de huifkar. Info op 011/480122 of toerisme@heers.be. Dorpsplein Mettekoven, derde weekend van 
september.      
 
Hasselt Kermis opent met vuurwerk aan de Kanaalkom.  
Het vuurwerk vindt plaats aan de Kanaalkom. Hasselt Kermis wordt op 17 september om 21.00u 
traditioneel geopend met een spetterend vuurwerk. Dit is de aanzet tot  één van de gezelligste kermissen 
van het land. Een Hasselt Kermis heeft ook iets te maken met de Ster van de vereniging de Roode Roos 
(1627) Midden op die ster bevond (bevindt) zich een rode roos. Een ster werd opgehangen aan een koord 
tussen twee huizen op de grote markt. Het startsein voor de Hasselaren om hun jaarlijkse vrijmarkt of 
kermis te beginnen. De vereniging de Roode Roos stond in voor de organisatie en de veiligheid van de 
kermis. Als betaling kreeg ze van het stadsbestuur een vat bier. De kermis werd voor het eerst vermeld in 
1569. Nog steeds en dat al eeuwenlang, begint de kermis in Hasselt op de eerste zondag na de feestdag 
van Sint-Lambertus, 17 september. Voor meer info: 0471/920672 website: www.hasselt.be Vuurwerk 
vanaf 21 u aan de kanaalkom in Hasselt. Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer op donderdag de 
familiedag plaats. Kermisoorsprong? De kermis die we nu kennen is gegroeid uit het houden van 
jaarmarkten ter ere van de voornaamste heilige van een woonplaats. Voor de septemberfoor is dat Sint-
Lambertus. Hij wordt gevierd op 17 september. Deze heilige bepaalt nog steeds de datum van de kermis. 
Als 17 september in een weekend valt, start de kermis datzelfde weekend. Als de 17e in de week valt, 
zoals dit jaar het geval is, begint de kermis het volgende weekend. De septemberfoor in Hasselt is elk jaar 
goed voor 300.000 bezoekers. En wat maar weinig mensen weten: de kermis van Hasselt is de grootste 
van het land, wanneer we afgaan op het aantal attracties en dat is al jaren zo. Kermiskenner Patrick 
Vanstipelen: ‘In 2007 kwam Hasselt aan 183 attracties; dat is iets meer dan Luik met 170, maar ver boven 
Antwerpen (157) en Brussel met 143. 
HBVL: Het eerste kermisweekend hebben zowat 150000 bezoekers de septemberfoor in Hasselt geopend. 
Zaterdagavond was er bij momenten nauwelijks nog doorkomen aan. Zeker toen de bezoekersstroom - na 
het laatste (?) kermisvuurwerk boven de kanaalkom pas echt op gang kwam. Daar zorgden 30000 fans van 
vuurmijlen en knetters voor de sfeer. Op de kermis zelf was het uitkijken naar zes nieuwe attracties: 
meestal grote, wild tollende tuigen, tussen 175 draaimolens, schiettenten en eethuisjes. Het 
kermisprogramma voor 2017 ziet er uit als volgt: zaterdag 16 september: Officiële opening en vuurwerk 
op maandag 18 september: 14-17 u: anders-validendag en van 14- 21 uur: prikkelarme kermis op dinsdag 
19 september: jaarmarkt van 8 - 14 uur op donderdag 21 september: familiedag (verlaagde prijzen)    
 
Hasseltse Striptweedaagse.  
Elk jaar slaagt de Striptweedaagse van Hasselt erin meer dan duizend bezoekers over heel het land aan te 
trekken. Op 30 september en 1 oktober zal de Foyer (Voorzorg) aan de Capucinessenstraat 10 in Hasselt 
het verzamelpunt zijn van de Belgische stripliefhebbers en dit van 10 tot 17 uur. Met maar liefst 200 
meter aan standen is er zeker voor elk wat wils. Bovendien zijn er de traditionele signeersessies van 
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verschillende tekenaars. Voor de bezoekers hebben de organisatoren een handige striptas voorzien. De 
inkom is gratis. meer info: www.stripbeurshasselt.be . Zaal Foyer (gebouw de Voorzorg)  
Capucienenstraat Hasselt, van 10 tot 17 u. gratis.      
 
Jaarlijkse fruit en oogstfeesten in Batsheers (Heers).  
Op zondag 25 september kon jong en oud genieten van fruithapjes, lokale lekkernijen, honing, confituren 
en een streepje muziek op de jaarlijkse fruit- en oogstfeesten in Batsheers. Dit evenement past in onze 
seizoensgebonden activiteiten naast het bloesemcafé en de bloesemfeesten, het klaprozenfestival en 
suikerbietenfeest. Enkele honderden bezoekers kregen ook demonstraties te zien van oude 
volksambachten, zoals klompen maken, manden vlechten, pottendraaien en houtdraaien. In het kerkje 
van Batsheers was beeldende kunst van eigen bodem te zien.  
 
Kaarskensprocessie in Vliermaal  
Traditioneel wordt in Vliermaal eind september/begin oktober de heilige Maria gevierd tijdens liturgische 
plechtigheden in en buiten de kerk. Op dinsdagavond 30 september trekt de jaarlijkse kaarskensprocessie 
ter ere van OLVrouw door de straten van Vliermaal. Taal van plaatselijke verenigingen en pelgrims 
stappen mee met de processie. Op verschillende plaatsen staan brandende kaarsen en versierde 
Mariabeelden voor de raamvensters. Heel wat parochianen willen deze traditie in ere houden.  
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Oktober 

Dierenzegening aan Kapel van Helshoven  
Op de zondag die het dichtst aanleunt bij het feest van Sint-Franciscus van Assisi (3 okt), de dierenvriend 
en apostel van de vrede, worden de baasjes met hun dieren aan de kapel van Helshoven verwacht. Kapel 
van helshoven (Borgloon). De viering begint om 15 uur en wordt gevolgd door een zegening. Iedereen is 
welkom: paarden met ruiters, jagers met honden, mensen met huisdieren. Gratis parking op 
wandelafstand  De dierenzegening is een waardevolle afsluiter van de festiviteiten in en ronde de kapel 
van Helshoven (Borgloon)   
 
Prehistorisch boogschieten in Tongeren  
Een weekend in oktober vindt op de Beukenberg het Europees Kampioenschap prehistorisch 
boogschieten en speerdrijven plaats. De deelnemers moeten 3 x een parcours van 1,5 km afleggen, 
waarlangs tien doelwitten staan opgesteld. Afhankelijk van de grootte van het doelwit staan ze tussen 8 
en 26 meter van het doelwit verwijderd. De wapens moeten zelf gemaakt zijn met natuurlijke materialen. 
'Beukenberg - Tongeren. HBVL 2014: Het boogschieten lokte 54 deelnemers uit België, Frankrijk en 
Duitsland. Het speerdrijven was met 13 beoefenaars duidelijk minder populair   
 

De Hasseltse Jeneverfeesten.  
De Hasseltse Jeneverfeesten zijn een van de grootste stadsfeesten van België. Twee dagen lang borrelt de 
hele stad van activiteiten, muziek en straatanimatie, culinaire hoogstandjes, optochten, intronisaties, een 
kelnerwedloop, markten, tentoonstellingen, jeneverspuitende  beeldfonteintjes en andere gekke 
toestanden. En dat allemaal als ode aan de Hasseltse Jenever. De volledige informatie vind je op 
www.jeneverfeesten.be  zaterdag vanaf 7u - zondag vanaf 12u Bovendien duren de jeneverfeesten nu 
wat langer. tot 20uur. Op vraag van heel wat bezoekers. gratis. Meer dan 10.000 toeschouwers worden 
verwacht. ‘Zeker nu de weergoden veel moois voorspellen’. ‘Eigenlijk is het hele stadscentrum  één grote 
festivalsite, en jaarlijks zijn er verbeteringen. Zo zijn er nu ook evenementen die interessant zijn voor 
kinderen. Bovendien hebben we het jongste decennium zwaar ingezet op het verbeteren van de culinaire 
inbreng. En we mogen zeker de Hasseltse musea niet vergeten. Bijvoorbeeld in de expo ‘Booze in 
Hollywood en crooners in de stad die het jenevermuseum met de Hasseltse horeca verbindt.   
 

Verhalen in het Park. Alden Biesen nodigt u in oktober van harte uit voor een vertelparcours op maat. 
Waar het jonge volkje ‘s middags het bos verkent op ritme van hun verteller en misschien hier of daar een 
dwerg of met heel veel geluk een elf ontdekt, verlaten de volwassenen ‘s avonds de muren van de Engelse 
tuin. Wijk even af van de platgereden paden en laat u verrassen door ongerept natuurschoon. Op deze 
ietwat ongewone locaties luistert u naar mysterieuze verhalen over een fantasierijke wereld door zeer 
gewaardeerde vertellers Meer info: 089/519343 - E-mail: constance.neven@cjsm.vlaanderen.be. Alden 
Biesen - mooiste plekjes in de Engelse tuin en omgeving van de landcommanderij. Voor wie? ‘s 
namiddags: kinderen van 4 tot 11 jaar (en ouders) (van 14u30 tot 17 u) ‘s avonds: volwassenen (van 
17u30 tot 22 u). 4 euro (kinderen) - 6 euro (volwassenen).      

 

Dierenzegening in Neerglabbeek (Meeuwen-Gruitrode).  
Op zondag 26 oktober vierde zoals elk jaar Neerglabbeek het feest van de patroonheilige Sint-Hubertus. 
De vrienden van Sint-Hubertus deelden traditiegetrouw na de hoogmis gezegende broodjes uit. Gratis 
warme Sint-Hubertussoep en een Neerglabbeekse druppel, een gift van de parochieraad en de dienst 
toerisme - zorgden voor aangename gezelligheid. Klokslag 12 uur trokken de laatste dierenvrienden 
voorbij een zegenende pastoor Jos Calsius. ‘Een Neerglabbeekse feestdag met top-muziek van de 
hoornblazers’. In de zon en uit de wind kon iedereen voluit meegenieten van het jaarlijks Sint-
Hubertusfeest. Sint Hubertuskerk - Neerglabbeek.  
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Paardenzegening in Neerpelt.  
Naar goede traditie viert Sint-Huibrechts-Lille op zondag 28 oktober - de naamdag van Sint Hubertus met 
het zegenen van paarden en hun ruiters. Ook huisdieren komen in aanmerking voor deze eer. Sint-
Huibrechts Lille. 9u eucharistieviering, 9u15 feestelijke optocht naar het dorpslein 9u45 openluchtviering 
waarin de zegen wordt gegeven 10u30 aperitief en animatie 11u30 - 14u feestmaal geserveerd in het 
parochiehuis.   
 
Sint Hubertusviering in Sint Huibrechts-Lille (Neerpelt).  
Op de laatste zondag van oktober vind in Sint Huibrechts Lille - een deelgemeente van Neerpelt - ieder 
jaar op het dorpsplein een openluchtviering plaats ter ere van Sint Hubertus. Tijdens de eucharistieviering 
wordt sint-hubertusbrood gewijd. Het brood wordt nadien uitgedeeld aan de aanwezigen. Na de mis is er 
een dierenwijding: huisdieren, paarden en ruiters worden dan gezegend. In de namiddag wordt een Sint-
Hubertuswandeling georganiseerd. Hubertus is de patroonheilige van de jacht. Dorpsplein Sint Huibrechts 
Lille.   
 
Halloween overal in Limburg.  
Weekend van 28 tot 29 oktober 2017: Officieel wordt Halloween pas gevierd op de avond voor 
Allerheiligen, maar dat neemt niet weg dat dit weekend al op tientallen plekken in de provincie kon 
deelgenomen worden aan Halloweentochten en griezelwandelingen. Ook op dinsdagavond 31 oktober 
worden Halloweenactiviteiten georganiseerd. Zelfs in Herstappe staat het op het programma. Het kleinste 
dorp van Limburg werd zondagnamiddag omgetoverd tot een groots Halloweenpark. Vaak gaat het om 
griezel- of zaklampwandelingen in de natuur, gezinszoektochten met uitgeholde pompoenen, kampvuren 
enz.. In Heers is er een heus festival met een Halloweendorp, in Genk kan u meelopen op de Halloween 
Trail Run en in Kiewit samen in het donker kijken naar een film (in openlucht)  
 

 
Foto Karel Baeten, As 2009 
 
Vrolingen (bij Wellen): Halloweendorp  
Meer dan 120 huizen in de verschillende straten van Vrolingen waren mooi versierd: het ene al origineler 
dan het andere. De kraampjes van buurtcomité De Zangs boden echte toverij met hekselborrels en 
spinnensoep voor de groten en toverbollen, snoep en geschenkjes voor de kleinsten.. Vrolingen. HBVL 
2014: Met een griezeltraject van 1,8 km, zo’n honderd standjes en decors en duizenden bezoekers was de 
jaarlijkse halloweenwandeling door vijf straten in Vrolingen vrijdag weer een voltreffer   

  



November 

Allerheiligen - Allerzielen  
Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle heiligen (ruim 10 000) van de rooms-katholieke kerk 
gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Op  
Allerzielen ( 2 november) worden alle gestorvenen herdacht. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen 
waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. De 
Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag op 13 mei voor alle heilige martelaren. Deze 
dag werd waarschijnlijk in de zevende eeuw in de rooms katholieke kerk overgenomen. In de achtste 
eeuw werd de dag uitgebreid tot feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als 
algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 
november. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Allerheiligenavond. 
Allerheiligenavond wordt in het Engels ‘Halloween’ genoemd. Er worden missen opgedragen aan alle 
heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als 
voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven. Op de avond voor en de middag en avond van 
Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor het feest van Allerzielen op 2 november. In alle 
rooms-katholieke streken worden de kerkhoven schoongemaakt en met bloemen versierd. In Engeland 
heeft Halloween zich sinds de Reformatie in zestiende eeuw als wereldlijk feest verder ontwikkeld en 
nadat het door (Ierse) kolonisten naar Amerika was overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van 
daaruit weer over Europa verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te 
maken. In de Protestantse Kerk wordt Allerheiligen niet gevierd, omdat ze heiligenverering afwijst. Dit 
gebeurde na de reformatie, de periode waarin mensen als Luther en Calvijn en grote groepen rond hen 
zich afscheiden van de traditionele katholieke kerk (de Beeldenstorm). 1 november is tot in de 20ste eeuw 
ook een belangrijke kalenderdag geweest in het dagelijkse leven, vooral van boeren en kooplieden. In de 
agrarische wereld was 1 november het begin van het winterseizoen en van de werkzaamheden 
binnenshuis (november is slachtmaand), de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van  
zolder werden gehaald. Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe 
pachttermijnen ingingen en knechten en meiden in dienst traden. Ook de najaarsmarkten werden vaak op 
1 november  gehouden. Er bestaan ook heel wat weerspreuken rond Allerheiligen: Houden de kraaien 
voor Allerheiligen school, zorg dan voor hout en kool’ ‘ Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels 
gereed ‘ ‘ Met Allerheiligen vochtig weer, sneeuwbuien volgen keer op keer ‘ ‘ Breng Allerheiligen de 
winter aan, dan doet Martinus (11 november) de zomer staan ‘ Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal 
het spoedig winter zijn ‘ ‘ Na het zomertje van Allerheiligen, kan U voor de winter niet beveiligen.  
 
Allerheiligen-Begankenis in Diest 
Het comité van de Allerheiligenkapel in Diest maakt zich op voor de jaarlijkse begankenis van 1 november. 
Bij die gelegenheid wordt de jenever van alle heiligen voorgesteld, een remedie tegen de verzuring. De 
Allerheiligenkapel is terug van weggeweest. De traditionele bedevaart op 1 november - de zogenaamde 
begankenis - leek enkele jaren geleden met uitsterven bedreigd, maar deken Felix Van Meerbergen blies 
het Diestse heiligdommetje nieuw leven in. De stad heeft sinds kort weer een sacramentsprocessie aan de 
vooravond van Allerheiligen en ook de jaarmarkt floreert opnieuw. In 2006 pakte het comité met een 
nieuwigheid uit: de jenever van alle heiligen. Distilleerderij Leukenheide uit Hechtel produceerde op vraag 
van Diest een dubbel gestookte graanjenever van 38 graden.  “Het gaat uiteraard om meer dan jenever “ 
zeggen Raymond Neuts en Marie-Louise Grooten van het comité.  “We zochten een manier om mensen 
bijeen te brengen. Ontmoeting is een ideaal middel tegen verzuring. De activiteiten rond de kapel hebben 
hetzelfde doel“. De begankenis bestaat reeds van in de 14de eeuw. Wassen ex-voto’s worden geofferd in 
de kapel voor de heilige van zijn of haar keuze om op die manier genezing af te smeken voor allerlei 
kwaaltjes. Met Allerheiligen sluit normaal iedere zelfstandige handelaar zijn deur. In Diest daarentegen 
gooien we ze ver open en verwelkomen ze u graag om er in combinatie met een rondgang over de 
Allerheiligenjaarmarkt een aangename dag van de maken. Jaarmarkt van 10 tot 13 uur Begankenis vanaf 9 
tot 17 uur Kaarskensprocessie op woensdagavond 31 oktober om 19 uur aan het zuidelijk portaal van de 
Sint-Sulpitiuskerk naar de Allerheiligenkapel voor de avondwijding. Meer info: Familie Neuts-Grooten tel 
0495472003 of 013/311411. Allerheiligenberg. Allerheiligen kapel Diest - Jaarmarkt in centrum. . van 7 tot 
13 uur.  



Deken Felix Van Meerbergen heeft wat met volksdevotie. Nadat hij de eeuwenoude bedevaart naar de 
Allerheiligenkapel uit het slop haalde, broedt de Diestse deken op nieuwe plannen. Een feestjaar met de 
Diestse lokale heilige Jan Berchmans als centrale figuur, moet veel volk op de been brengen. Een 
kaarsjesprocessie aan de vooravond van Allerheiligen vormt de aanzet. In 2007 is de bedevaart naar de 
Allerheiligenberg zeven eeuwen oud. In 1307 was althans voor het eerst sprake van een kapel, zegt Van 
Meerbergen.  “Een mooie aanleiding om een reeks activiteiten op het getouw te zetten, van 
theatervoorstellingen tot een duivenwijding. We proberen zoveel mogelijk mensen bijeen te brengen, ook 
volk- van buiten Diest, of ze nu gelovig zijn of niet. Hoogtepunt van het jubeljaar werd een tentoonstelling 
over geneesheiligen in het Hageland, opgevat als een wandelparcours met de Sint Sulpitiuskerk als 
einddoel. Ook een concert van het jeugdkoor Scala stond op het programma, net als een televisiemis, een 
Sacramentsprocessie, zegeningen van fietsen, auto’s en zelfs boekentassen en een evocatie met priester 
Daens in de hoofdrol. Een boek over de geschiedenis van de Allerheiligenkapel is in de maak. Het jubeljaar 
2007 wordt de eerste editie van de Sint-Jan Berchmansfeesten die om de zeven jaar zullen 
terugkeren.Hopelijk wordt er dan werk gemaakt van de restauratie van Berchmans’ geboortehuis. Toen 
Felix Van Meerbergen in 2000 aantrad als nieuwe deken van Diest werd hij meteen verliefd op de oude, 
zwaar verkommerde bedevaartskapel op de Allerheiligenberg. Het gebouwtje kreeg een fikse 
opknapbeurt, heiligenbeelden van divers pluimage maakten hun opwachting. Het Allerheiligencomité 
nam zich voor om de kapel met honderd heiligenbeelden te bevolken. Van Meerbergen schuimde 
rommelmarkten af; opgedoekte kloosters leverden plaasteren Sint-Anna’s en Sint-Niklazen. De kaap van 
de 100 is inmiddels al ruim overschreden.  “We tellen 124 heiligenbeelden uit alle hoeken van de wereld, 
van Peru tot Oeganda. 2009: In de kapel bevinden zich op dit ogenblik 160 beelden van heiligen van over 
de hele wereld. Dit jaar werden daar 2 nieuwe beelden aan toegevoegd die van Pater Damiaan en van Jan 
Berchmans. De beelden werden tijdens de zaterdagavondviering in de Sint-Sulpitiuskerk van Diest 
gezegend en vertrokken nadien in een lichtstoet naar de kapel. Toerisme Diest: De Allerheiligenkapel is 
een neoclassicische bedevaartskapel op de Allerheiligenberg (de weg van de Grote Markt naar de Citadel). 
In Diest is de Allerheiligenkapel al eeuwen een monument voor volksdevotie. In 1307 is er reeds sprake 
van een begankenis in de novemberdagen. De dagen rond Allerheiligen kwamen de mensen uit den lande 
en de wijde omgeving op begankenis naar de kapel. Die stond vol met beelden van volksheiligen. Men 
kwam bidden voor vee en kinderzegen, tegen kleine en grote kwalen, voor huis en tegen onweer, in 
oorlogstijd en bij vrede. Men offerde wassen ex-voto’s (beeldjes) en deed de grote beeweg rond, of de 
kleine beeweg in de kapel. Ernest Claes beleefde de bedevaart naar de Allerheiligenkapel op 1 november 
als jonge knaap. In ‘Jeugd’ schreef hij: ‘Bijna ieder jaar mocht ik met moeder op die dag mee naar Diest. 
Op de weg naar de kapel stond het vol met kramen, en de verkopers schreeuwden de voorbijgangers toe 
wat ze bij hen krijgen konden voor weinig geld. Naar de weiden toe, achter de kapel stonden een paar 
kalfjes die geofferd waren voor bijzondere gevallen, en die na de mis verkocht werden. Moeder ging daar 
iedere keer naar kijken. Aan bijna alle kramen verkocht men wassen beeldjes, armen, benen, koppen en 
naargelang daaraan thuis iemand leed moest men het gepaste lichaamsdeel offeren.   
 
 
Pelgrims vereren de vele heiligen van Wintershoven.  
Wintershoven is het dorp van de vele heiligen. Al eeuwenlang worden er verschillende heiligen vereerd. 
Op 1 en 2 november zakken dan ook vele pelgrims naar het dorp af. Op Allerheiligendag 1 november na 
de hoogmis van 10u30 vindt in de kerk van Wintershoven de toning plaats van de relieken van de vele 
heiligen uit de zevende eeuw, die er worden bewaard. Dit gebeurt slechts  één keer per jaar. Al dertien 
eeuwen worden de heiligen Lambertus, Vinciana en metgezellen in Wintershoven vereerd, waardoor dit 
dorp de naam kreeg van ‘het dorp van de vele heiligen’. Volgens het beschermcomité Wintershoven 
begon de geschiedenis in de zevende eeuw. Veel van deze heiligen werden in de kloosterkerk van 
Wintershoven begraven, zodat het dorp uitgroeide tot een bedevaartplaats. Van toen af worden de 
relieken van de Wintershovense heiligen tentoongesteld.   
 
Vlaggenfeest in Membruggen.  
Begin november 2015 plant de Historische kring Membruggen een vlaggenfeest. Het vlaggenfeest met 
tentoonstelling van alle nog bestaande vlaggen van het dorp zal doorgaan in het parochiaal centrum 
Momerkinne. Niet alleen zullen de vlaggen getoond worden maar ook veel noot eerder vertoonde oude 



foto’s, archief, krantenknipsels e.d. van de verenigingen. Ook van verenigingen, bonden, clubs, 
groeperingen en genoot-en broederschappen die al lang niet meer bestaan. De oud-strijdersvlag uit 1922 
zal centraal staan. Dit is een vlag die lange tijd zoek was maar een paar jaar geleden teruggevonden werd 
en aan de Historische Kring Membruggen geschonken. Met de hulp van gulle sponsors is de zwaar 
beschadigde vlag vakkundig geconserveerd en zo gevrijwaard voor het nageslacht. Op zaterdag 
7november is er om 19u30 een lezing over de restauratie en het behoud van oude vlaggen. Meer info:  
historische.kring.membruggen@gmail.com .  
 
 
Boekweitpannenkoeken tgv Allerzielen. In Hasselt is het een aloude traditie om op de dag van Allerzielen 
samen met de familie boekweitpannenkoeken te eten. Tegen de verwachtingen in is het niet zozeer de 
boekweit die belangrijk is als wel de vorm van de pannenkoek. Boekweit was gewoon het meest 
voorkomende gewas, zeg maar het ‘graan’ op schrale Kempische grond. De mooie ronde vorm van de 
pannenkoek verwijst echter naar de levenscyclus: bij de door begint het nieuwe leven. Vandaar dat bij elk 
feest dat te maken had met de levenscyclus boekweitkoeken werden gebakken. Deze pannenkoek werd 
ook wel ‘zieltjeskoek’ genoemd. Als je een zieltjeskoek at moest je bidden voor de verlossing van de 
zieltjes in het vagevuur. Dat je wel degelijk in het bestaan van de ziel geloofde toonde je door de eerst 
gebakken koek in de assen van het haardvuur te gooien. Heel wat mensen geloofden trouwens dat op 
Allerzielen de zielen terugkeerden naar hun vroegere woonplaats. Daarom dat je op allerzielendag de 
deur nooit te snel mocht toetrekken of -duwen: er moest eens een zieltje tussen gekneld raken. Hasselt - 
historisch culinair. Ingrediënten voor 12 pannenkoeken: 200 gr bloem - 200 gr boekweitbloem - 1/2 liter 
melk - 1/2 pintje bier - 1/2 pakje gedroogde gist - 30 gr suiker - 4 eitjes - snuifje zout - 6 appels - 20 plakjes 
gerookt spek - plak brokkelige geitenkaas - tijm en peper. Meng de twee soorten bloem, de melk, het bier, 
de gist, de eitjes, het zout ende suiker. Gebruik een mixer als de bloem lontertjes blijft vertonen. Het 
mengsel is lopend maar niet echt dun. Laat het een half uurtje rusten. Steek ondertussen het klokhuis uit 
de appels, schil ze en snij ze in schijven. Zorg dat je ongeveer een zestal schijven uit  é én appel haalt. Snij 
ook de lapjes spek in de helft. Gebruik per pannenkoek ongeveer drie halve lapjes spek en 3 schijfjes 
appel. Bak eerst de lapjes spek op, eens ze hun vet hebben vrijgegeven neem je ze uit de pan en giet er 
een afgestreken pollepel deeg in. Leg er de schijven appel en het gebakken spek bovenop. Draai dan de 
pannenkoek om. Laat even bakken en draai terug om.  Doe er de brokjes geitenkaas op, een beetje tijm 
en peper.    
      
Geleid bezoek aan het Oud-Kerkhof in Hasselt. Het Oud kerkhof van Hasselt is elke dag gewoon open, 
tussen 10 en 17 uur. Je kan het helemaal gratis bezoeken. Krijg je graag wat meer uitleg, dan kan je bij de 
In1Uitwinkel vragen om een gegidste rondleiding. Op 2 november is er alvast een geleid bezoek voorzien 
ter gelegenheid van Allerzielen. De bezoeker kan kennis maken met de geschiedenis van het begraven in 
het algemeen, van het begraven in Hasselt, van het oude kerkhof met de aanwezige ‘funeraire’ 
architectuur en met de groene aspecten van deze 19de eeuwse parkbegraafplaats. Het Oud Kerkhof is 
sinds 2004 beschermd als monument. Tot 1930 was het de enige officiële begraafplaats in de stad. Voor 
1800 werden de Hasselaren begraven in de buurt van de Sint-Quintinuskerk, maar omdat het kerkhof 
overvol geraakte en steeds meer onhygiënische toestanden opdoken, moest elders een nieuwe 
begraafplaats aangelegd worden.. Oud-Kerkhof Kempische steenweg in Hasselt . http://www.hasselt.be. 
om 11, 14 en 15 uur. gratis. Inlichtingen: tel 011/229540 of toerisme@hasselt.be Deelname aan het geleid 
is op voorhand te reserveren. Meer info: www.hasselt.be  
 
Sint Hubertusfeest in Neerglabbeek (Meeuwen-Gruitrode).  
Het jaarlijkse Sint Hubertusfeest in Neerglabbeek laat u proeven van het goede buitenleven. Na de 
zegening van de paarden en honden op het kerkplein, kan u genieten van een heuse slipjacht, als ruiters 
en honden een spoor volgen door weilanden en langs bossen. Fietsers en menners kunnen via een 
speciaal parcours met stopplaatsen het jachtspel volgen. Er is ook animatie voor jong en oud. Kerkplein 
Neerglabbeek. www.meeuwen-gruitrode.be van 10u30 tot 18u. gratis.   
 
  

http://www.hasselt.be/
http://www.meeuwen-gruitrode.be/


Sint-Hubertusfeest in Meeuwen-Gruitrode  
Op zondag 4 november wordt Sint-Hubertus gevierd als patroon van de  
jacht in Meeuwen - Gruitrode. Voor ruiters en honden is er een slipjacht (of imitatiejacht) uitgezet door 
akkers, weiden, openbare wegen en bossen. Fietsers en menners kunnen dat schouwspel volgen via een 
aparte fietslus. Onderweg zijn er stopplaatsen voorzien met animatie voor jong en oud. Nog op het 
programma: countrymusic, huifkartochten en workshops. Alden Biesen domein. van 10 tot 18 uur  
      
Sint-Hubertusfeesten in Tongeren.  
Sint Hubertus wordt in Tongeren elk jaar op de eerste zondag na 3 november gevierd. Daarbij hoort 
traditiegetrouw een eucharistieviering in open lucht. Het is een viering waarbij huisdieren en hun baasjes 
centraal staan. De huisdieren worden na de dienst gezegend. Programma: 9u45: vorming en vertrek 
(parochiecentrum Sint Jan) van de optocht naar de feestweide van Offelken. 10u30: plechtige 
Eucharistieviering in kapel Offelken, opgeluisterd door jachthoornblazers en/of muziekkorps. 11u: 
zegening van mens, dier, brood en relikwieverering. 11u15: ontvangst met drankje onder de tribune van 
de Hippodroom.. Sint Hubertuskapel - Offelken - Tongeren. Gratis.    
De Sint Hubertuskapel is een kapel in Offelken in de Belgische gemeente Tongeren. De kapel ligt aan de 
westkant buiten het gehucht in de beemden. Ze wordt omgeven door een klein kerkhof met grafkruisen 
die dateren van het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. De kapel is in barokstijl opgetrokken, 
met een romaanse kern. Ze heeft een zeszijdige vorm met tegen de achtergevel een rechthoekige 
sacristie. In de 12e eeuw werd op deze plaats een romaanse kapel gebouwd. Oorspronkelijk was de kapel 
gewijd aan Sint-Martinus. in 1729 werd er op de plaats van de oude kapel een nieuwe kapel gebouwd, 
waarbij de oude kern behouden bleef. Het gebouw is opgetrokken in baksteen en verder afgewerkt met 
mergelsteen. Volgens de legende was dit de plaats van de ontmoeting van Sint-Hubertus met het hert. De 
plaats is een bedevaartplaats tegen hondsdolheid en tandpijn.  
 
Sint-Hubertusfeesten in Neerpelt  
Verering van de Heilige Hubertus, patroonheilige van de parochie Sint-Huibrechts-Lille met dierenwijding, 
warme maaltijd, wandeltocht. Op 27 oktober is er de Sint-Hubertusviering op het Dorpsplein van Sint  
Huibrechts-Lille. Om 9u30 start de viering met een openluchtmis, waar paarden en koetsen gezegend 
worden. Ruiters en koetsiers kunnen een route volgen, anderen een aangename wandeling maken. ‘s 
Middags is er een lekker middagmaal in de parochiezaal. 9u45 dierenwijding 11u30 maaltijd 13u 
wandeling (5-7 en 12 km). Meer info: Gemeente Neerpelt tel 011/809740 E-mail: info@neerpelt.be . 
Parochie Sint-Huibrechts-Lille - Dorpsstraat. vanaf 9u30   https://www.lecavzw.be/tradities/feesten/sint-
hubertusviering-sint-huibrechts-lille-neerpelt  
 
Sint Hubertusviering en paardenwijding in Hoeselt.  
Gast-Vrij-Hern en Ruiterclub Sint-Hubertus Ridders organiseren een paardenwijding, en hondenwijding. 
De patroonheilige van de parochie Sint-Hubertus-Herk was voor zijn wijding als bisschop van Maastricht 
en Luik een jager met paarden en honden. Daarom wordt hij aangeroepen ter zegening van dieren. Ik heb 
nooit anders geweten dan dat elk jaar zo’n zegening doorging in ons dorp. De parochieraad organiseert de 
wijding. ‘Straffe Toeren’ nadien de jeneverbar en een wandeling. aldus geboren en getogen Herneraar 
Tony Voets. Hernerweg – Hoeselt, gratis.  HBVL 2010: 400 toeschouwers woonden zondag de Sint-
Hubertusviering en de aansluitende paardenwijding in Sint-Huibrechts-Hern bij. Een vijftigtal paarden, 
evenveel honden en vijf ezels werden door diaken Jos Roosen gewijd. Sint-Hubertus is de katholieke 
heilige aan wie beschermeling wordt gevraagd voor jagers en hun dieren. Volgens de legende bekeerde 
de in de zevende eeuw levende Hubertus zich tijdens een jacht, toen bleek dat het opgejaagde hert 
tussen zijn gewei een kruis droeg.  
 
      
Sint-Hubertusfeest in Peer.  
Wijchmaal bij Peer houdt op zondag 4 november Sint-Hubertusfeesten. Vanaf 8 u ben je er al welkom 
voor de veemarkt bij de Sint-Hubertuskapel aan de Dijkstraat. Na de mis van 10u30 treden tientallen 
honden en paarden aan voor de wijding. Ook herder Johan Schouteden is met zijn kudde schapen 
aanwezig. Na de wijding start op het feestterrein de happening met demo’s van hondenclub De Roedel, 

https://www.lecavzw.be/tradities/feesten/sint-hubertusviering-sint-huibrechts-lille-neerpelt
https://www.lecavzw.be/tradities/feesten/sint-hubertusviering-sint-huibrechts-lille-neerpelt


een optreden van Fire Horses van Patjes Hoeve, hout zagen en klieven, kunstsmid Rudy Kumpen, een 
optreden van boerenpaarden, mandenvlechters, broodbakker in stenen oven, Kunstkring Perebloesem 
met houtsnijwerk. Rommel- en veemarkt en hondenwandeling nav Sint Hubertus. Sint-Hubertuskapel. 
Dijkerstraat vanaf 8u. gratis.   
      
Sint Hubertusfeesten in Wiemesmeer met slipjacht.  
De Zutendaalse slipjacht - enig in Vlaanderen - is aan haar 41ste editie toe en barst uit haar voegen. Bij de 
slipjacht volgt een meute honden met in hun zog ruiters en koetsen een geurspoor - de slip genoemd. Dit 
kleurrijke spektakel lokt elk jaar honderden kijklustigen die deze tocht per koets, fiets of bus kunnen 
volgen. Na drie runs van een vijftal kilometer houden de honden even halt om uit te rusten. Tijdens deze 
pauze - de zogenaamde sherrystop - kunnen deelnemers en toeschouwers een hapje eten en drinken in 
het midden van de natuur. Het is een must om als Zutendalenaar op dit volksfeest aanwezig te zijn. Het is 
een gebeurtenis die onlosmakelijk met Wiemesmeer verbonden is. Vroeger was de slipjacht een vrij elitair 
gegeven voor een eerder select publiek. Nu is het ook zo dat er niet meer op echt wild wordt gejaagd 
tijdens dit evenement. het is eigenlijk openluchttheater.. Zie het als een toneelstuk met jachthonden, 
ruiters en koetsen met onze prachtige natuur als decor. Op vrijdag is er een happening met Sint-
Hubertustoog, markt en mooie gezinswandelingen van 6 en 12 km. Op zaterdag een uniek 
Jachthoornconcert en op zondag de bekende slipjacht. 'Wiemesmeer-Zutendaal - Kerkplein/Sint 
Hubertusplein www.sinhtubertusfeesten.be  www.slipjacht.be . De slipjacht vindt plaats tijdens de 
jaarlijkse Sint-Hubertusfeesten, die er sinds 1947 gevierd worden. Maitre d’Equipage Guy Lemmens: ‘ Een 
slipjacht of sleepjacht is ‘geen echte jacht maar een openluchttheater: we houden de tradities van de hier 
verboden chasse à courre in stand. Op zaterdag 27 oktober 2008 voor het eerst volledig volgens Franse 
traditie. D.w.z: met azuurblauwe tenues, andere honden (Grand Bleus de Gascogne: specifieke 
meutehonden) een grotere rol voor de jachthoorns (die de communicatie verzorgen in het bebost terrein) 
en de simulatie van een reeën ipv vossenjacht. Afhankelijk van het weer wordt kort voor de jacht het 
spoor uitgezet. Dat gebeurt door het slepen van een pakje vossenmest achter een paard. De ruiter 
imiteert in grote kringen de vlucht van een ree. (Met reeënlucht gaat niet, want een ree scheidt pas een 
angstzweet af als het dier achterna gezeten wordt. Terwijl de honden het werk doen, rijden met de 
hondenverzorgers (piqueux) en de hoornblazers (sonneurs) een 20 à 100 tal gastruiters mee. Voor een 
beetje mooie jacht heb je zo’n 40 ha nodig.  
 
Dierenwijding in Tongeren:  
Mens en dier worden gezegend op Offelken. Dit jaar staat het stadsbestuur i.s.m. het Wijkcomité Offelken 
mee in voor de organisatie van het Sint-Hubertusfeest. Na een ontbijt volgde de optocht naar de 
feestweide van Offelken. Daar leidde deken Rik Palmans de eucharistieviering. ‘Hubertus is de 
patroonheilige van de jagers en de boswachters’ Hij wordt ook aanroepen tegen hondsdolheid en dat is te 
vergelijken met ebola’ preekte de deken. De openluchtviering werd bijgewoond door een dozijn paarden, 
tientallen honden en zowat 350 personen. Na de mis bood het stadsbestuur een drankje aan. Kapel 
Offelken – Tongeren, eerste zondag na 3 nov.  
 
Radio’s uit opa’s tijd .  
Liefhebbers van radio’s uit grootvaderstijd zijn op zondag 13 november vanaf 10 uur welkom in De 
Markthallen in Herk-de-Stad. Je kan er kuieren langs meer dan zestig standen met de grootste variatie aan 
toestellen van merken, die ongetwijfeld bij velen nog een belletje doen rinkelen. Sommige radio’s dateren 
uit de beginperiode van de radiofonie van rond de jaren 20 De beurs is een initiatief van Luc Claes (56) uit 
Schulen, die zelf een greep uit zijn collectie tentoonstelt. Zijn persoonlijke verzameling telt ruim 1000 
stuks. Er is ook reclamemateriaal te bekijken bijv. van het bekende merk Wevo. Dat werd van de jaren 
dertig tot zeventig in de Herkse buurgemeente Halen geproduceerd. Meer info: Luc Claes 0477/485054 of 
lucclaes99@hotmail.com. De Markthallen - Herk-de-Stad, tweede zondag van november. 
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Membruggen (Riemst): na 10 jaar opnieuw kermis.  
Het van 3 tot 6 november 2017 verkeerde Membruggen voor het eerst in tien jaar opnieuw in 
kermissfeer. Het feestcomité ‘Mummerke Feest’ blies samen met het gemeentebestuur de traditionele 
Sint-Hubertuskermis nieuw leven in en die werd tot eenieders voldoening een groot succes. ‘De laatste 
keer dat ik hier in Membruggen met mijn kraam stond, is tien jaar geleden’ herinnert Victorine 
Dallemagne uit Lanaken zich. Ze baat een eendjesviskraam uit en vult samen met zes andere foorkramers 
het onlangs vernieuwde dorpsplein bij de Sint-Hubertuskerk in Membruggen. De kleine kermissen zijn niet 
meer rendabel zeker niet als er standgeld moet worden betaald en de elektriciteit duur moet worden 
ingekocht. Op voorstel van de gemeente werd daarom een stroomgroep geplaatst, waardoor de kosten 
voor iedereen veel lager uitvallen. Ook wordt er geen standgeld gevraagd, nergens in Riemst trouwens. 
Op die manier wil de gemeente de foorkramers ondersteunen, maar ook de lokale bevolking betrekken bij 
het dorpsleven en op die manier het sociaal weefsel versterken. De kermis valt hier buiten het 
hoogseizoen. Dat de kermis begin november pas gevierd wordt, komt omdat het naamfeest van de 
plaatselijke patroonheilige - Sint-Hubertus op 3 november gevierd wordt. Dorpsplein Membruggen 
(Riemst)  
 
   
Sint Maartensvuren in Limburg  
Sint-Maartensvuren zijn een vorm van oogstfeest. Een heidense rite waarbij men tegelijkertijd de goede 
oogst wenst te vieren en het loof op de velden in brand steekt, maar anderzijds ook een feest van licht 
aan de vooravond van de lange duisternis van de winter. Het feest is dan ook vergelijkbaar met het 
Halloween-feest. Het Sint -Maartensvuur gaat elk jaar door op 10 november, de avond voor het 
naamfeest van St. Maarten. Een stoet kinderen met lampionnen, fakkels en versierde pompoenen begeeft 
zich naar een feestweide waar het vuur ontstoken wordt. Er is steevast gezorgd voor leuke kinderanimatie 
en muziek. Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten met een warme choco of een glühwein. 
Meer info op www.sintmaartensvuur.be   
11/11/2017: op zaterdagavond in Niel bij As. In groepjes kan je daar vertrekken aan het schutterslokaal. 
Onderweg krijg je nieuwe wegenkaartjes. Nadien wordt het Sint-Maartensvuur aangestoken en is er 
livemuziek. Locatie: Sparrendreef - vertrek tussen 18u30 en 19u30 - gratis - meer info: 
www.schutterijnielbijas.be   De eerste edities van het St. Maartensvuur kwamen er onder impuls van de 
heemkundige kring van Kaulille. Vanaf de 10e editie in 2003 is de organisatie in handen van de werkgroep 
‘St. Maartensvuur die werkt onder de vleugels van de vzw Cultuur. Sinds 2009 is de organisatie in handen 
van de KLJ van Kaulille.  
 
Sint-Maartensvuren en vieringen overal in Limburg.  
Naar aanloop van de feestdag van Sint-Maarten op 11 november zijn er de komende dagen heel wat Sint-
Maartenfeesten. Een van de grootste feesten vindt plaats in Genk, met een lichtstoet met maar liefst 
1000 deelnemers, een metershoog Sint-Maartensvuur en een groots vuurwerk.  Andere vieringen:  

• Herk-de-Stad: Expo ‘Beelden van Sint-Maarten - van 6 tot 27 november (ma-vr 9-17u - zondag 14-
18u) in GC De Markthallen 

• Herk-de-Stad: Sint Maartenfeest op 11/11 vanaf 14u  

• Genk: 5/11 om 18u Sint Martinusstoet met vuurshow, brandstapel en vuurwerk op het 
Evenementenplein  

• Zonhoven: 10/11 om 19u festival Hololool rond het Sint-Maartenvuur met fakkeltocht en 
vuurwerk in park De Dijk 

• Houthalen-Helchteren: 11/11 13u Sint Maartenloop op piste AV Toekomst  

• Bilzen: 11/11 14u Sint-Maartenwandeling in zaal De Linde -Niel-bij-As: 12/11 om 18u30 Sint-
Maartenzoektocht en vuur- schutterslokaal Sparrendreef  

• Neerpelt: 12/11 20u stoet met kampvuur Sint-Maartenscouts in Berkendreef 1   
 

  

http://www.sintmaartensvuur.be/
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Sint-Martinusviering in Genk.  
Elk jaar begin november viert de stad Genk zijn patroonheilige. De Sint Martinusstoet vol fakkels en 
lichtjes trekt dan door de straten, waar de straatverlichting gedoofd is. Na een wandeling, eindigt de 
parade in het Molenvijverpark bij Vurige Vijvers, waar traditiegetrouw de brandstapel wordt aangestoken 
en een groot vuurwerk volgt. De Genkse Sint-Maartenviering, die volgens kenners is uitgegroeid tot  é én 
van de grootste in Vlaanderen, bestaat uit een lichtstoet, gevolgd door het ontsteken van het vuur. De 
viering vindt (in principe) plaats op de eerste zaterdag na 3 november. Op 11 november 397, drie dagen 
na zijn totaal onverwachts overlijden, wordt Martinus, de derde bisschop van Tours (Frankrijk) ten grave 
gedragen in de basiliek van Tours. Reeds bij leven was Martinus een bijzonder iemand: een ex-soldaat, 
exorcist, missionaris, apostel, stichter van kloosters, wonderdoener, een  onverschrokken bisschop... In 
zijn hart echter bleef hij een monnik wiens eenvoud en grootmoed schril afstak tegen de praal van de 
Gallo-Romeinse prelaten. Dankzij historisch-literaire geschriften werd hij na zijn dood enorm populair. 
Duizenden kerken en kapellen zijn aan hem toegewijd, hij is de beschermheer van een 20-tal beroepen en 
ambachten, zijn hulp wordt ingeroepen bij enkele ziektes.. Een op de dag van vandaag is de populariteit 
van deze volksheilige nog niet getaand. Getuigen hiervan zijn de talrijke Sint-Maartens-vuren en 
kinderoptochten, de vele liederen, enkele spreekwoorden... Genk - centrum en Evenementenplein. 
www.visitgenk.be . Vertrek stoet om 18u - vuurwerk om 18u50  gratis. 
In Vlaanderen wordt Sint-Martinus meestal gevierd rond zijn naamdag 11 november waarbij hij wordt 
voorgesteld als militair ruiter. In enkele gemeenten echter wordt hij ook gepresenteerd als bisschop. Deze 
vieringen vinden meestal plaats rond 4 juli (de dag van zijn bisschopsverkiezing) In de streek van Ieper en 
Aalst fungeert Sint-Maarten als dé schenkheilige bij uitstek. In die zin zelfs dat die andere grote 
kindervriend ‘Sinterklaas’ er niet gekend of gevierd wordt. Meer info: Gemeente Genk, dienst 
evenementen Dieplaan 2 3600 Genk tel 089/654457 089/654453 E-mail: evenementen@genk.be  
HBVL 13/11/16: zo’n .8000 toeschouwers hebben zaterdag de 72ste editie van het Sint-Martinusfeest in 
het centrum van Genk meegemaakt.   
 
Sint-Maartenfeest in Herk-de-Stad 
met oude ambachten en vuurwerk. Oude ambachten, een film, een optocht, muziekoptredens, 11.11.11 
borrels en vuurwerk. Het zijn allemaal elementen van het Sint Maartenfeest dat op zaterdag 11 november 
wordt georganiseerd in het centrum van Herk-de-Stad. Als extra is er nog de wedstrijd ‘wie bakt de beste 
pannenkoek van Herk?’ Meer info: www.herk-de-stad.be  Herk-de-Stad centrum. van 14 tot 22u. gratis    
 
Sint Maartensvuur in Bocholt.  
In 1994 richtte Toerisme Bocholt in Kaullile voor de eerste keer - sinds meer dan 75 jaar - weer een Sint-
Maartensvuur in. Men nam daarbij de draad van een oude traditie in Kaulille weer op. De opkomst van de 
eerste edities overtrof de stoutste verwachtingen en motiveerde de leden van Toerisme Bocholt dan ook 
om er mee verder te gaan. Sint-Maartensvuren zijn een vorm van oogstfeest. Een heidense rite waarbij 
men tegelijkertijd de goede oogst wenst te vieren en het loof op de velden in brand steekt, maar 
anderzijds ook een feest van licht aan de vooravond van de lange duisternis van de winter. Het feest is 
dan ook te vergelijken met het Halloween-feest. Het Sint Maartensvuur gaat elk jaar door op 10 
november, de avond voor het naamfeest van Sint-Maarten. Een stoet kinderen met lampionnen, fakkels 
en versierde pompoenen begeeft zich naar de feestweide waar het vuur ontstoken wordt. Er is steevast 
gezorgd voor leuke kinderanimatie en muziek. Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten met 
een warme choco of glühwein. De eerste edities van het Sint Maartenvuur kwamen er onder impuls van 
de heemkundige kring van Kaulille. Vanaf de 10e editie in 2003 is de organisatie in handen van de 
werkgroep ‘St-Maartensvuur die werkt onder de vleugels van de vzw Cultuur. Sinds 2009 is de organisatie 
in handen van de KLJ van Kaulille. Meer info op www.sintmaartensvuur.be .   
 
Hololool in Zonhoven.  
Hololool of het Zonhovense Sint-Maartensvuur: het is een gratis festival met veel animatie, wat duizenden 
bezoekers lokt. 18u30:vertrek fakkelstoet vaan basisschool De Zonnewijzer traditionele optocht door het 
centrum, voorafgegaan door Sint-Maarten te paard 19u: wordt de brandstapel aangestoken op de 
drassige terreinen van de Dijkbeemden. 20u: veel animatie 22u: vuurwerk. Centrum Zonhoven - 
Dijkbeemden. www.hololool.be . van 18u30 tot 22u  

http://www.visitgenk.be/
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HBVL: Liefst 7000 mensen waren zaterdagvond aanwezig voor de hololool, de Zonhovense versie van het 
Sint-Maartensvuur. Vroeger had elke wijk een eigen vuur. Nu wordt de traditie verder gezet door het 
hololoolcomite. De hololool wordt aangestoken op de evenmentenweide in het centrum. Ook dit jaar 
werd niet afgeweken van de gekende succesformule: een fakkeltocht door het centrum voor de 
allerkleinsten, gevolgd door het aansteken van de hololool, animatie met straattheater en een kids-city. 
Later op de avond is er een vuurwerk. De hololool wordt georganiseerd door een aantal oud-chiroleden. 
Een 100-tal mensen van de jeugdverenigingen steekt er de handen uit de mouwen. Naast de hololool in 
het centrum werd in Zonhoven nog een tweede kleinere hololool aangestoken in de wijk Eikenen-
Kolveren.   
 
Herdenken Wereld Oorlog I in Gingelom-Montenaken.  
Plechtigheden gaan door op zaterdag 11 november: in Niel om 9u; in Vorsen om 9u20; in Kortijs om 9u35 
en in Montenaken om 9u5  De belangrijkste plechtigheid gaat door in Gingelom (dorp). het projecteren 
van sfeerbeelden en foto’s van gesneuvelden, terechtgestelden en gestorven of verdwenen weerstanders 
en opgeëisten start om 10u30 in de kerk van Gingelom. De projectie wordt gevolgd door een Heilige Mis 
met optreden van leden van de kerkkoren van Gingelom, Niel, Kortijs, Vorsen en Borlo en leden van het 
koor van Montenaken-Walshoutem en van het koor van Gingelom. Er zijn solo optredens van zangeressen 
en er wordt tijdens de mis een film afgespeeld die het leed van de familieleden van oorlogen of 
‘vredesoperaties’ toont. Na de mis omstreeks 11u45 wordt er gedefileerd van de kerk naar het 
herdenkingsmonument door de Harmonie St Cecilia en door ‘de Grenadiers van Montenaken een groep 
van 30 muzikanten en soldaten in kledij van het begin van Wereld Oorlog I en van enkele grenadiers van 
Ieper.. Gingelom Montenaken.   
 
Carnavalsseizoen feestelijk van start  
11 november is een bijzondere datum voor carnavalminnend Limburg.  
Vanaf die datum staan er immers opnieuw meerdere maanden carnavalsplezier op het programma. 
Zaterdag is het ‘de elfde van de elfde’ en dat houdt in dat precies om 11u11 het carnavalsseizoen van 
start gaat. Concreet staan de eerste carnavalsballen op de agenda, de eerste prinsen worden verkozen en 
er valt ook te frühshoppen. Ook in Limburg draait het meteen op volle toeren, met dit weekend 
activiteiten in As, Borgloon, Sint-Truiden, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Genk, Tongeren, Leopoldsburg, 
Neerpelt, Zonhoven, Hechtel-Eksel en Riemst Een volledig overzicht vind je op www.fenvlaanderen.be .  
 
Carnaval: Waarom is het getal 11 zo belangrijk?.  
Een carnavalsvereniging wordt bestuurd door een Raad van Elf. Stoeten vertrekken om 11 minuten na een 
uur. De groepen vieren niet hun tienjarig, maar wel hun elfjarig bestaan (en alle veelvouden daarvan en 
Prinsen worden vaak gekozen op de 11de van de 11ste maand. Waarom is dat? Elf wordt in onze 
contreien aanzien als een gekkengetal. Maar het getal is ook belangrijk geworden omdat 11 november 
een belangrijke datum was. Het was tenslotte exact 40 dagen voor Kerstmis (40 is een heilig getal) en de 
feestdag van Sint-Martinus, de heilige aan wie ongelooflijk veel kerken gewijd zijn. Eeuwenlang was 11 
november ook de dag, dat het buitenwerk stopte. De schuren zaten - met wat geluk - vol, de wijnoogst 
was binnen en de pacht en de belastingen moesten worden betaald. Als de belastingen betaald waren, 
was men blij dat men daar weer voor een tijdje vanaf was en kregen de kinderen lekkers om dat te vieren. 
Volgens anderen is het getal elf afgeleid van het Oudgermaanse ‘alf een lucht- of watergeest. Het begrip 
‘alfsch’ - dat al uit de middeleeuwen stamt, betekent zot of dwaas  In tal van dorpen start op 11 november 
het nieuwe carnavalseizoen.  “Om 11 na 11 op de 11de van de 11de, omdat 11 een gekkengetal is. “ zegt 
Jaak Severijns van de Raad van Elf van de Kézelzekskes in Rotem. In Rotem doen we dat aan de oude 
dorpspomp, die vroeger water gaf aan de dorpelingen, toen huisgezinnen nog geen waterleiding hadden. 
Vele carnavalsverenigingen kiezen een monument in hun dorp om het seizoen te openen. 
www.fenvlaanderen.be .  
HBVL: op 11 november om 11u11 hebben heel wat Limburgse carnavalsverenigingen hun nieuw 
carnavalseizoen 2011 geopend. Het wordt een extra lang carnavalseizoen, want aswoensdag valt volgend 
jaar pas op 9 maart. Bij de Zavelzekskes in Maasmechelen is het nieuwe seizoen ingezet aan de 
dorpspomp ‘ Die hebben we ingepakt met twee grote zakken, vol ballonnen’ weet carnavalprins Henri III 
‘We zijn allemaal weer blij dat we nu vanaf 11 november weer kunnen leven zoals het hoort: plezier 

http://www.fenvlaanderen.be/
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maken’. In As kan je op zondagavond 10/11 op het Gemeenteplein naar een artiestenparade (20u11) Die 
kadert in de opening van het carnavalsseizoen. Op maandag , op de elfde van de elfde, zijn er in Limburg 
tientallen activiteiten om carnaval op te zetten. Meer info: www.fenvlaanderen.be               
      
Opening Carnavalsseizoen in Maastricht   
Stipt om 11 over 11 op de 11e dag van de 11de maand wordt op het Vrijthof in Maastricht het nieuwe 
carnavalsseizoen ingeluid. Vanuit de hele provincie stromen dan duizenden feestvierders toe, allemaal 
getooid in de carnavalskleuren rood, geel en groen. Vrijthof Maastricht. om 11 u.  
    
Intrede Sinterklaas in Limburg en net daarrond.  
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. 04-05/11/2017: Sinterklaas arriveert dit weekend in 
Limburg. Zaterdag in de vroege namiddag komt hij vanuit Spanje aan in Hasselt aan de Kanaalkom. Nadien 
trekt de Sint naar een Sinterklaas-dorp aan het stadhuis, waar hij ook op lekkers trakteert. Zondag trekt hij 
naar Tongeren en Bilzen. Bij zijn passage in Bilzen werd de Sint zondag verrast door een gigantisch 
kunstwerk, gemaakt door de leerlingen van de Bilzense kunstacademie. De aankomst van de Sint en zijn 
gevolg aan het kasteel van Alden Biesen op zondagnamiddag miste zijn doel niet. De Maastrichter Allée 
stond aan beide zijden vol grote en kleine kinderen die een glimp wilden opvangen van de Sint en de 
doldwaze pieten. Bij het kasteel werd de beste man nog verrast met de onthulling van een portret, een 
metersgroot schilderij van 4 bij 4 meter. In de loop van de week wordt het werk opgehangen aan de gevel 
van het oude stadhuis.. op diverse plaatsen in de provincie. . Hasselt: zaterdag van 13u30 tot 17u30 
Tongeren: zondag vanaf 13u15 Bilzen: zondag vanaf 15u. gratis.     
Voor het 15e jaar op rij zal de Bisschop van Myra resideren in de Landcommanderij van Alden Biesen. Alle 
brave kinderen - en wie is dat nu niet? - mogen binnen gluren en meemaken hoe de Pieten de 
Pakjesperiode voorbereiden. De Paleisbewoners zorgen er voor dat er altijd wat te beleven valt. Je wordt 
letterlijk ontvangen in de Sintzaal, waar je geniet van een prachtige show Voorstellingen op 
9,10,16,17,23,24 en 30 november en op 1 december 201 Meer info op www.sintpaleis.be  Prijs: 16,50 
euro per ticket (voor Kleine en Grote bezoekers) . Alden Biesen Landcommanderij  
 
Hasseltse Speculaasfeesten.  
Op zaterdag 19 november verspreidt er zich ongetwijfeld aan lekkere speculaasgeur over het kolonel 
Dusartplein. De Orde van de Hasseltse Speculaas zet deze rijke culinaire traditie in de kijker. Ter plaatse 
worden door bakkers en enkele gasten verschillende specialiteiten bereid, waaronder de Hasseltse 
speculaas, speculaaswafels, macarons, cake en pralines.  Kolonel Dusartplein - Hasselt. 
www.hasseltfeestspeculaas.be . Van 10 tot 17u. gratis.      
 
Week van de smaak.  
Het is van 15 tot 25 november Week van de Smaak in Vlaanderen en Brussel. In elke stad en gemeente 
staan verschillende activiteiten gepland rond onze eetcultuur. Een voorbeeld van zo’n actie is de ‘Grote 
Thuisbak’ op zaterdag 17 november. Een 30-tal steden en gemeenten slaan die dag aan het bakken in de 
hoop het meeste te bakken en de mooiste recepten te verzamelen. Meer info: www.weekvandesmaak.be  
Initiatieven in het ganse Vlaamse land.  
 
Dag van de Ambachten 
De dag van de Ambachten is op zondag 26 november 2017 aan zijn 11de editie toe. Honderden 
ambachtslui (in Limburg zijn ruim 40 deelnemers) openen de deuren van hun atelier om u te laten delen 
in hun vakmanschap en hun passie: houtsnijder, keramisten, een goudsmid, juweelontwerpers,  
metaalbewerkers. Ook ambachtslieden uit de voedingssector doen mee: een ijsbereider, imker, brouwers, 
confituurbereider, charcuterieslager enz.. Ze hebben gouden handen. Alle details, adressen en 
openingsuren op de website. op diverse locaties in onze provincie www.dagvandeambachten.be . Meestal 
tussen 11 en 17 uur, maar dat kan variëren.. 20171126.   gratis.    
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December 

Advent in Peer .  
Op vrijdagavond 1 december verlichten een 1200-tal jongeren uit heel Limburg met hun fakkels de 
donkere straten van het Peerse dorp Wauberg. Op uitnodiging van de pastorale jongerenwerking van het 
bisdom Hasselt kwamen ze samen om op symbolische wijze de advent in te zetten. Voor de eerste keer 
was Peer gastheer van dit jaarlijkse evenement. ‘Op de vrijdag voor de advent willen we op deze wijze 
licht in een soms sombere wereld brengen’. Heel wat inwoners hadden ook kaarsen buitengezet om de 
optocht welkom te heten.. Wijk wauberg - Peer. gratis.      
 
Sint Barbaravieringen overal in Limburg  
Op 4 december is het naamfeest van Sint-Barbara. Zij is de patrones van de gevaarlijke beroepen: 
brandweermannen, elektriciens, ontmijners en de mijnwerkers. Tot aan de sluiting van de mijnen werd dit 
feest in onze contreien intens gevierd. Het was een vrije dag in de mijnen. Er werd gegeten en gedronken. 
Nu is het wat stiller geworden, maar heel wat mijnwerkers herdenken Sint-Barbara nog in familie- of 
vriendenkring. of kleinschaling in verenigingen. Ze waakt niet alleen over de mijnwerkers, ze is ook 
beschermheilige van meerdere beroepsgroepen met een hoog arbeidsrisico, zoals o.m. de brandweer en 
de mijnwerkers. De steenkoolmijnen mogen dan wel al meer dan 25 jaar gesloten zijn, de Sint 
Barbaravieringen, die er mee verankerd waren, zijn levendiger dan ooit. Dat tonen tal van feesten in het 
kader van de patroonheilige aan.  In de periode rond 4 december nog zijn er nog tal van publieke en 
gesloten vieringen. We sommen ze voor U op. Genk: -Met ruime belangstelling van de werkgroep rond de 
mijnwerkers, een delegatie van het gemeentebestuur en sympathisanten vierde de Sint Barbaragilde 
Rooierheide op zaterdagavond 2 december het 19e naamfeest van haar patroonheilige Sint Barbara dat 
traditiegetrouw door de mijnwerkers wordt gevierd op 4 december. In een moment van stilte werden de 
overleden mijnwerkers herdacht Na het brengen van enkele gedichten en songs met gitaar en accordeon 
volgde aan het gedenkteken een korte toespraak door burgemeester Patrick Hermans en een 
bloemenhulde door ex-mijnwerkers. Als af sluiter werd gezamenlijk het mijnwerkerslied gezongen. Op de 
receptie achteraf kon je genieten van krentenbrood, speculaas, een Piepelke of ‘n Stroese.. Overal in de 
Mijnstreek (Limburg. De heilige Barbara van Nicodemië werd geboren in het begin van de vierde eeuw. Ze 
was de dochter van Dioscorus, koning van Nicodemië (Turkije. Omdat ze zicht tot het Christendom had 
bekeerd, werd ze door haar vader opgesloten in een donkere toren. Toen ze na diverse folteringen haar 
geloof niet wilde afzweren, onthoofde de vorst zelf zijn dochter met een zwaard. In Nederlands Limburg 
en in het Rijnland stond Barbara ook bekend en werd zij vereerd als de huishoudster van Sint-Nicolaas. 
Vandaar dat de kinderen van mijnwerkers niet op de naamdag van Sinterklaas (6 december) maar op de 
feestdag van Sint-Barbara (4 december) geschenken kregen. Sint-Barbara werd ook vereerd door de 
boeren omdat zij de akkers vruchtbaar houdt. Naar haar is trouwens het barbarakruid genoemd. Sint-
Barbara wordt afgebeeld met als attribuut een toren. Soms is ze ook nog vergezeld van een zwaard. 
Omwille van de toren is zij de patrones van de klokkenluiders en klokkengieters. Omdat in de 
Middeleeuwen menige stadspoorten en torens vaak opslagplaatsen waren van buskruit, dat gebruikt 
werd voor geschut, wordt zij ook vereerd als de patrones van artilleristen en alle beoefenaars van een 
gevaarlijk werk.  Ook is ze de patrones van de brandweerlieden en de elektriciens. De mijnwerkers zagen 
bovendien in Sint-Barbara een persoon, die net als hen in het donker opgesloten was. Verder herkenden 
zij in de toren een mijnlamp. (Bron: Wandelbrochure - Mijnarchitectuurwandeling Berkenbos/Heusden-
Zolder 2011). 
 
Boerenkrijgherdenking.  
Op 5 december 1798 eindigde in Hasselt de Boerenkrijg. Vlaamse boeren - Brigands genoemd - kwamen in 
opstand tegen het Franse gezag. In hun laatste gevecht in Hasselt werden 600 mensen gedood. Ter 
nagedachtenis werd de kapel van Hilst gebouwd, kwam er het boerenkrijgmonument op het  
Leopoldplein en een gedenksteen aan de kerk van Sint-Lambrechts-Herk. In Runkst en in de wijk Ter Hilst 
verwijzen nog vele straatnamen naar de strijders van toen. Op het programma: Samenkomst aan de 
parking van de Alva. Er is een stemmige viering met daarna gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Traditiegetrouw is er de bedeling van de erwtensoep. Kapel van Ter Hilst. aan de Oude Truierbaan 11 
Hasselt www.boerenkrijg.org om 18 uur. gratis Het kapelletje van Hilst heeft niet altijd gestaan waar het 

http://www.boerenkrijg.org/


nu staat naast de Oude Truierbaan. Indertijd stond het echt op het slagveld. Maar de boer vond het maar 
niks dat elk jaar weer bedevaarders door zijn veld ploegden om naar het kapelletje te trekken. In 1938 
werd het verplaatst naar de plek waar het nu nog staat en meteen ook gerestaureerd. Op foto’s van het 
oude kapelletje zie je heuveltje op de achtergrond; dit zou nog een oud massagraf geweest zijn van de  
boeren, helaas al lang verdwenen en nooit onderzocht. Een andere boer vond een egaal veld indertijd 
handiger. Nog werk aan de winkel voor het Boerenkrijgcomité   
 
 
Kerstversieringen die opvallen:  
In Geetbetshangen 1000 kerstlichtjes in een sequoia van 33 meter hoog. De mammoetboom op het 
domein Heerlijckyt van Elsmeren in Geetbets is 33 m hoog, telt een kilometer led-lichtjes en een kerstster 
van 2 meter. Het is de grootste levende kerstboom van het land. Om de lichtjes op te hangen moesten 
boomverzorgers helemaal tot in de toppen van de takken klimmen. Bilzen: Mathieu Lenaerts (54) uit 
Kleine-Spouwen heeft ruim 9 weken gewerkt aan een enorm kersttafereel van 13 vierkante meter in zijn 
woonkamer. Er zitten 89 huisjes verwerkt in het winterlandschap, waarvan 12 bewegende taferelen, zoals 
een enorme kabelbaan, een ijspiste, een vliegende zeppelin en een ouderwetse carrousel. Onder de 
panelen zit een kluwen van draden en transformatoren verstopt. ‘in totaal heb ik 94 stekkerdozen en zo’n 
70 m kabel aangesloten. Wie het magische winterlandschap wil bewonderen kan dat op werkdagen na 19 
uur; wel vooraf bellen op 012/456882 Nieuwerkerken: Voor een levensgrote kerststal tussen de 
fruitbomen kan je terecht in Binderveld. in 2004 bouwden de Landelijke Gilden van Binderveld - op 
initiatief van Urbain Bangels en zijn broer Daniël, een levensgrote kerststal in het fruitbedrijf van Urbain. 
‘Het hoogtepunt was 5 jaar gleden toen mijn kleinzoon Bendert in onze kerststal gedoopt werd vertelt 
Urbain.  Sinds vorig jaar gooien de mannen het over een andere boeg. Begin december begonnen ze aan 
de bouw van een grote kerststal Rond de kerststal. Tongeren: Voor de derde keer op rij kan je in de 
voortuin van Jo Vlaes genieten van een prachtige show met 3000 kerstlichtjes die flikkeren op muziek. Het 
programmeren is echt monnikenwerk. ‘Je mag rekenen op 15 tot 20 werkuren voor  é én minuut en de 
show duurt een half uur. Sint-Truiden (Velm) In de Waalhovenstraat in Velm fonkelen 15.000 kerstlichtjes. 
Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 17u30 tot 22u is er een voorstelling van ongeveer 20 minuten. 
Iedereen is welkom in de garage die feestelijk is aangekleed en waar je iets kan drinken, waaronder 
zelfgemaakte limoncello, of orangello. De opbrengst gaat naar een goed doel. Sint-Truiden : Zowel in de 
Sint-Trudo-abdij als in museum De Mindere kan je vanaf het weekend van 6 december kerststallen 
bewonderen. in de abdij gaat het vooral om kerststallen (vooral uit lindehout) gemaakt door Louis 
Goossens en zie je ook alles over kerstversiering in de Elzas. In het Franciscusmuseum De Mindere worden 
kerststallen uit o.a. Zuid-Amerika tentoongesteld. Er zijn ook werken van jongeren van de Haspengouwse 
Academie voor Beeldende Kunst. Zij vertalen de kerststal naar de samenleving van nu o Meer info: 
www.demindere.be Alken: Wat zeker een bezoek waard is is Jurgens Christmas House in de Grootstaat 75 
te Hasselt. Jeneverbar, eetstandjes, 24 kerstbomen, 8000 glazen kerstballen en 7000 lichtjes. 
Facebook.com/jurgennschristmas.  
 
Nog versierde kerst  
Anderhalve maand en soms nog veel langer zijn ze er mee bezig.  
Morgen 10 december is Olaf Ariën uit Ham klaar. Op anderhalve maand tijd heeft hij dan led-
kerstverlichting opgehangen in Belgische gemeenten. 
Kerstfreak Jurgen Bollen (22) is al van augustus bezig met de kerstdecoratie IN huis. Zijn goudvissen 
zwemmen in een aquarium met sneeuwlandschap en zijn VW Polo fonkelt door de straten van Alken met 
de kerstballen en -lampjes op de hoedenplank. Alleen al in de woonkamer staan vier kerstbomen. Voor 
zijn pronkstuk ‘Snow White’ had hij drie weken nodig. 1200 ballen hangen erin. De jonge kapper heeft 
geen idee wat hij al geïnvesteerd heeft in kerstversiering. ‘Twee jaar gleeden ben ik er pas mee begonnen’ 
Kerstballen koopt hij bij de groothandel. In de zomer verf ik fruitkistjes, Hetzelfde met de takken van de 
notenboom of bamboe. Dennenappels rapen is ook een zomeractiviteit. Jurgen kiest voor elke kamer een 
ander stemmig kerstthema. In de inkomhal is dat ‘champagne’ met zachte bruintinten en een vaas vol 
champagnekurken. Zijn slaapkamer baadt in het rood. De kleerkast moest er uit om plaats te maken voor 
een boom tot tegen het plafond. Op de tweede kerstdag begint hij al met de afbraak, die neemt ook 
maanden in beslag. Tegen Pasen heeft Jurgen een krulwilg in huis, de paasboom.  



Al voor de tweede keer op rij heeft Jo Claes (52) zijn voortuin tot een heus lichtbaken omgetoverd. Met 
26000 ledlichtjes, een lichtgevende ijsbeer en een volautomatisch klankspel geeft de Tongenaar elke 
kerstfanaat het nakijken. Tussen 17 en 21 uur schalt hier onophoudelijk kerstmuziek door de boxen. En de 
hele straat houdt van de kerstversiering. Samengeteld verbruiken de leds maximum 200 watt, wat een 
pak minder is dan een doorsnee koffiezetapparaat. Alle 120 kabels worde via 80 stekkers en vijf 
‘controllers’ naar twee stopcontacten geleid. 70000 lampjes, levensgrote rendieren en kerststal, een 6 
meter hoge kerstboom. Vlaanderens grootste kersttuin staat in Stevoort in de Lindestaat 21. 
Stevoortenaren Ghislain (80) en zijn zoon Luc Santermans (53) hebben hun gazon dit jaar voor de zevende 
en laatste keer tot kersttuin omgetoverd.  Wat zeven jaar geleden als een gezellige winterbarbecue begon 
is vandaag tot een heus evenement uitgegroeid. ‘Vorige jaar telde onze kersttuin bijna 5000 bezoekers’. 
De zevende editie is meteen ook de laatste. ‘We ronden in schoonheid af. Mijn vader is stilaan te oud 
geworden voor dit werk. Op 5 januari wordt de kerstverlichting definitief opgeborgen. 
 
Kerststraten om het mooist versierd in Hasselt.  
Na 11 deelnames is de Justus Lipsiuslaan er eindelijk in geslaagd om de 1e prijs te behalen als mooiste 
kerstbuurt in Hasselt. Het was dit jaar de bedoeling om zoveel mogelijk te werken met recyclagemateriaal. 
‘We gebruikten afgedankte paletten voor het maken van de bomen waardoor we vele echte dennen 
konden sparen. De poppetjes die de bomen sieren, werden gemaakt van overschotjes van 
elektriciteitsbuizen, pingpongballetjes en dopjes van flessen. De gehaakte doekjes, die kerstballen 
voorstellen, zijn gemaakt van gebruikte in slierten geknipte winkelzakjes. De wanden van de kerststal 
waren voorheen de kerkbanken van onze parochiekerk en de heiligen in de stal zijn door onszelf 
uitgezaagd. Om dit alles te realiseren hebben we kunnen rekenen op vele bereidwillige buren. Jaarlijks 
meedoen heeft de inwoners van onze straat allemaal dichter bij elkaar gebracht. En ook heerst er sfeer in 
de Melbeekstraat in Hasselt. Liefst 10 000 lichtjes sieren er de omgeving. De 86 bomen in de straat 
hangen onder meer vol met 1000 champagnestoppen omgetoverd tot paddenstoelen, 750 kerstmutsen 
en 700 sneeuwpopjes. Ook is er een kerststal, uitgerust met twee sjaals van elk 10 meter.. Justus 
Lipsiuslaan - Melbeekstraat Hasselt.  
 
Kerststallentochten overal in Limburg  

• In Sint Martens Voeren In de Voerstreek kan je nog tot 6 januari een frisse neus halen tijdens een 
Kribkeswandeling. De kerststallen verbinden niet alleen de dorpen in Voeren met elkaar, maar leggen 
ook de link met de Heuvellanddorpen in Nederlands-Limburg. Er zijn verschillende  trajecten waaruit 
je kan kiezen. Je kan ook ‘s avonds wandelen; dan zijn de kerststallen verlicht. Meer info op 
www.kribkes.nl  en www.kribkes.be  

• Kinrooi (Molenbeersel) ‘Een sprankeltje geluk voor Kerstmis’ - onder deze slogan trekt er op 
zaterdagavond 23 december een unieke  kerstoptocht door de straten van Molenbeersel (Kinrooi). De 
optocht is een weergave van de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. Koning Herodes, herders en 
andere figuren uit het kerstverhaal komen aan bod. Alle figuranten zijn vrijwilligers die gekleed 
worden in de unieke klederdracht van die tijd. Op het einde van de tocht (bij Carpe Diem) zijn tal van 
randactiviteiten voorzien. De opbrengst gaat naar een goed doel.  

• Landen Van 25 december tot en met 6 januari 2 - van 13 tot 18 uur: kerststallentocht door drie 
gemeenten. Ruim veertig jaar geleden werd het initiatief genomen om speciale kerststallen te 
bouwen in de dorpjes Waasmont, Walberts en Wezeren. Jaarlijks in deze periode kan u deze 
kerststallen met elk hun eigen troeven gaan bewonderen. Zo is er een kerststal met beelden die uit 
lindenhout zijn gesneden, terwijl een andere is uitgewerkt met perseleinen Hiemeltjesbeeldjes. 
Tussen de drie kerken (die elk op 2 km van elkaar liggen) is ook een wandelroute uitgestippeld door 
de natuur en een rustige omgeving. De deelname is gratis.      

 
  

http://www.kribkes.nl/


Unieke kerststallen in de Allerheiligenkapel in Diest.  
In de Allerheiligenkapel op de Allerheiligenberg in Diest loopt in deze periode een tentoonstelling met een 
unieke collectie kerststallen onder meer van deken Felix Van Meerbergen van Diest en norbertijn Masure 
van Scherpenheuvel. In 1980 reisde deken Van Meerbergen met een groep van Zoutleeuw in de 
kerstperiode op bedevaart naar Israël. In een van de vele winkeltjes tikte hij zijn eerste stalletje op de kop. 
Het was een stal in olijfboomhout. Van andere reizen bracht de Diestse deken nog kerststallen mee. Soms 
moest hij er echt wel heel hard naar zoeken. Trouwe bezoekers kennen ondertussen de collectie van de 
deken. De enkele honderden juweeltjes van kerststallen komen uit de verzameling van deken Felix van 
Meerbergen van Diest en uit het bezit van vrienden en kennissen. Deken Felix Van Meerbergen kocht zijn 
eerste kerststal in Betlehem. Ondertussen is zijn verzameling flink uitgegroeid. Ze telt nu pareltjes van 
stalletjes van overal ter wereld: van Columbia op het Amerikaanse continent tot de Filipijnen diep in Azië. 
Heel wat inwoners van Diest dragen hun steentje aan deze expositie bij en stellen hun kerstkribbe ter 
beschikking. Aan elke stal - hoe g root of klein ook - kleeft een eigen uniek verhaal. Dit is de tiende editie. 
Meer info: 0479/613945 - 013/337703 - gratis parking aan de Citadel, ingang Leuvense poort - 
Allerheiligenkapel. Allerheiligenberg in Diest, vanaf 13u tot 17 u - gesloten op kerstdag en op 
nieuwjaarsdag; gratis (een gift is welkom).   Commentaar: Heel wat inwoners van Diest dragen hun 
steentje bij aan de expositie en stellen hun kerstkribbe ter beschikking. Aan elke stal - hoe groot of klein 
ook - kleeft een eigen, uniek verhaal. Sommigen hebben het stalletje zelf gemaakt. Anderen hebben het 
van iemand gekregen of geërfd. Het is het kerststalletje uit hun jeugd en van hun ouders. Of het kwam 
mee van een verre reis. Jeugdsentiment om verloren waarden, maar precies daarom heeft men het nooit 
willen wegdoen. En weer zullen de vele  bezoekers opkijken. Er zullen weer nieuwe dingen te zien zijn.  

       
Foto’s: Willy Remans 
 
Winteravonden in Bokrijk.  
De laatste dagen van het jaar wordt het openluchtmuseum van Bokrijk een feeëriek wandelpark. Onder 
een magische verlichting vormen de historische gebouwen een uniek decor. En op een nostalgische 
winterfoor met kermisattracties van de jaren 30 en 60 beleven we de kermissfeer van rond 190  Alle 
attracties van weleer zijn aanwezig op de nostalgische winterkermis met attracties uit de jaren 30 tot 60 
zoals de rupsbaan, de botsauto’s, de grote carrousel of de zweefmolen. Vuurdansers zorgen voor 
spektakel tijdens een indrukwekkende vuurparade. De parade is theater, dans en circus in  é én en baant 
zich een vurige weg doorheen het Openluchtmuseum. Elke avond om 19u vuurwerk rond 19u. Info en 
toegangsprijzen: www.bokrijk.be . Openluchtmuseum Bokrijk. data: 26/12 tot en met 30/12/2017 en op 
05-06-07 januari 2018 van 16 tot 21 uur.  
  
 

  

http://www.bokrijk.be/


Ganse jaar 

Grootste antiekmarkt van de Benelux  
Elke zondagvoormiddag. Antiekliefhebber of niet, de grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux 
moet je absoluut bezocht hebben. Op zondagochtend lijkt Tongeren wel een internationale stad, want de 
bezoekers komen van heinde en ver om te speuren tussen waardevolle boeken en in oude kasten en om 
te genieten van de levendige sfeer van de oude stad. Met de brochure  “‘n rondje antiek “ in de hand kan 
de koopjesjacht beginnen. Dit boekje leidt je langs de antiekmarkt en 26 antiekzaken in en om het 
stadscentrum. Ook interessant voor verzamelaars van allerlei. Voor meer info: tel 012/390255 E-mail: 
info@toerismetongeren.be . Tongeren: Leopoldwal. Veemarkt. Maastrichterstraat. de Schiervellaan. 
Clarissenstraat en Eburonenhal www.tongeren.be. elke zondag van het jaar van 6 tot 13 uur . gratis.    
Bent u op zoek naar een ouderwetse spiegel? Mist uw woonkamer net die ene antieke sfeerlamp ? Bent u 
een fervent verzamelaar van snuisterijen en curiositeiten? Tessa Ludwig bestudeerde de impact van de 
antiekmarkt op de lokale economie en kwam tot de volgende besluiten: Elk jaar vloeit er dankzij de 
antiekmarkt 20 miljoen euro naar Tongeren. Hoe komt Tessa Ludwig aan dit cijfer? 14 000 euro standgeld, 
1.68 000 euro omzet bij horeca, 36 000 euro voor overnachtingen, 16 miljoen euro als omzet van de 
standhouders, 1.50 000 als omzet van de antiekzaken. Maar   ‘De antiekmarkt is ook de plaats van 
contact. In de depots worden vaak de grootste deals gesloten. Hierover zijn geen cijfers’ (BVL 15/07/2009)   

 
Foto Willy Remans 
 
Antiek en rommelmarkt  
Sundaymarkt in Sint-Truiden. Iedere zondagvoormiddag: antiek en rommelmarkt en wel van 6 tot 12u aan 
de Veemarkt. De wekelijkse markt in Sint Truiden is op zaterdag van 7 tot 13u op de Grote Markt . 
Veemarkt. van 6 tot 12 uur. gratis.      
 
Rommelmarkten online.  
Op zoek naar een gezellige rommelmarkt? Of weet u zelf met uw uitgemeste zolder geen blijf? Wellenaar 
Jochen Houbrechts ontwikkelde een handige portaalwebsite waarop u vindt waar en wanneer een 
rommelmarkt is. Via een contactformulier kunnen de surfers erg eenvoudig een nieuwe rommelmarkt 
online zetten. ‘Ieder jaar zien we het aantal aanvragen stijgen. Momenteel zitten we aan een aantal van 
1363 (11/08/2012) Limburg is na Antwerpen trouwens de provincie met de meeste rommelmarkten. Ik 
kan het niet staven met cijfers, maar ik heb de indruk dat de rommelmarkten in opmars zijn. De markten 



zijn vandaag ook meer uitgegroeid tot heuse evenementen. De organisatoren steken veel tijd in de 
randanimatie. Meer info: www.derommelmarkt.be .   
 
Multiculturele markt (Turkenmarkt) in Heusden-Zolder.  
U kan om de twee weken naar de multiculturele markt van Heusden-Zolder, beter bekend als de 
‘Turkenmarkt’. Met zijn apart aanbod van onder meer buitenlandse etenswaren en stoffen is de markt 
een van de grootste van Limburg. De 180 standhouders zijn iedere tweede en vierde woensdag van de 
maand aanwezig op het Marktplein op het industrieterrein De Schacht. Mijnwerkers werden om de 
veertien dagen uitbetaald en dit gebeurde telkens op de tweede en de vierde woensdag van de maand. 
Marktplein en Koolmijnlaan Heusden-Zolder. http://www.heusden-zolder.be. van 12 tot 17 uur  De trip 
naar Heusden-Zolder kan perfect in een heerlijke daguitstap passen. Zo kan je de mijnsite en omgeving 
verkennen via drie themawandelingen: de Lindemanterril-wandeling, het Zebrapad en de 
Architectuurwandeling. Parkeren kan aan het Helzold-stadion (Stadionlaan) en het Brancardiershof. Een 
gratis pendelbus brengt je naar de markt. Meer info: www.heusden-zolder.be    
 
Ruildagen in Maaseik.  
Ruilbeurs op elke vierde zaterdag van de maand in zaal T.I Sint Jansberg, Weertersteenweg te Maaseik. 
Meer info: tel 089/564746 (organisatie: Ruilclub Achter Olmen) Ruilbeurs met zichtkaarten, postzegels, 
munten, stickers, militaria, jokers, speelkaarten, bierviltjes, telekaarten, doodsprentjes enz.. telkens van 
13 tot 16 uur Organisatie: Ruilclub Achter Olmen. Zaal TI Sint Jansberg Weertersteenweg 3680 Maaseik 
www.maaseik.be . van 13 tot 16 uur. Op 22 oktober is er een internationale ruildag - van 9 tot 16 uur   
 

Beurs van oude documenten en tweedehandsboeken in Diest.  
Heb je zin om gezellig te kuieren in de straten van het Begijnhof in Diest, op zoek naar een boek, een 
prentkaart, een stripverhaal dat net nog ontbreekt of een document uit vervlogen tijden. Of wil je zelf 
eens een dag als standhouder de inhoud van je boekenkast verzilveren, dat kan allemaal op de 
maandelijkse boekenmarkt (op de 1e zondag van de maand) - telkens van 10 tot 18 uur - meer info tel 
013/333632 Meer info: toerisme@diest.be tel 013/333632 of toerisme@diest.be. straatjes van begijnhof 
in Diest. van 10 tot 18 uur. gratis.    
 
Twee decennia hanenkraaien in Kortessem  
Op de binnenkoer van Café Welkom in Wintershoven wordt al twee decennia lang het oeroude Vlaamse 
volksspel ‘het hanenkraaien’ beoefend met  deelnemers uit heel Limburg. In de zomer heeft het 
Hanenkraaien (Hanenzingen) tweemaal in de week plaats: op vrijdagavond en op  
zondagvoormiddag met telkens tussen de 70 en de 130 deelnemers. Uitbater Ludo Schreurs, zelf 
liefhebber van deze sport zegt ‘Het opzet van het spel is simpel, je vult vooraf een formulier in met daarop 
het nummer van het hok (loche) waar jouw haan zijn liedje gaat zingen. Je vermeldt het aantal keren 
(slagen) dat je denkt dat je haan gedurende één uur gaat kraaien. De kunst bestaat er dus in om vooraf 
het aantal kraaibeurten (slagen) van uw haan correct in te schatten. Wanneer jouw haan precies het 
vooraf aangeduide aantal slagen haalt, dan scoor je een ‘Zero’ en mag je zeker zijn van een prijs. De prijs is 
afhankelijk van de inzet en het resultaat. Tijdens het kraaien wordt het aantal slagen door jou of een 
ander medewerker aangeduid. Een aantal controleurs gaat na of dit aanduiden correct gebeurt. Bij fraude 
(wat zelden voorkomt) wordt het formulier onmiddellijk stuk gescheurd. Achteraf wordt er bij pot en pint 
nog gezellig nagepraat. De sport krijgt het alsmaar moeilijker. Door de crisis daalt het aantal deelnemers 
en als er moet bespaard worden, moet de sport wijken. Het merendeel van de liefhebbers is zestigplusser. 
Steeds minder jongeren waren zich aan de sport      
 
Hanenkaarten in Neerpelt.  
Hanenkaarten is prijsjokken waarbij u telkens een haan wint als u gedurende de wedstrijd een ronde wint.  

• Op zaterdag 11 januari 2014 vanaf 20u in De Bosuil te Sint-Huibrechts Lille Meer info: 011/642985 
organisatie: de Bosuil vzw (Paul Guys) E-mail: info@opdebosuil.be  

• op zaterdag 1 februari 2014 vanaf 20u in De Bosuil te Sint-Huibrechts Lille - Meer info: 011/642985  
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• op zaterdag 8 maart 2014 vanaf 20u in De Bosuil te Sint Huibrechts Lille - Meer info: 011/642985 . De 
Bosuil. Bosuilstraat 4 - 3910 Sint-Huibrechts Lille. http://www.opdebosuil.be. vanaf 20 u. 

 
Alles over kermis op één website  
Wist u dat ons kermisseizoen start met de jaarmarkt in Mol-Achterbos en  
sluit in Mol-Millegem? Dat de Hasseltse septemberfoor met 187 attracties de grootste is van ‘t land, voor 
de Sinksenfoor en de Foire du Midi? En dat Hully Gully nieuw is op de Najaarskermis in Opglabbeek? Wij 
ook niet tot we de blitse website www.kermisworld.be onder ogen kregen..  www.kermisworld.be   
Alain Andries: De mooiste kermis?. Die van Hasselt. Zonder twijfel. Omdat er de meeste attracties staan. 
Maar ook omdat de ambiance er voortreffelijk is. Het is heel heftig. Dat komt omdat de kermis er maar  
negen dagen duurt, terwijl de Sinksenfoor twee weken aan de wiggel blijft. Nee, een kermis is als een 
liedje: de mooiste duren niet lang.  Patrick Vanstipelen is webmaster van de site www.kermisvermaak.be . 
In een wedstrijd van magazine Clickx behaalde hij een mooie 46ste plaats bij de amateursites. Meer info 
over kermissen vind je op deze website  www.kermisvermaak.be .  
 
   
Kermis in Bocholt.  
Bocholt kleine kermis - 14 dagen na Pasen Bocholt grote kermis - zondag voor 10 augustus of 10 augustus 

Kaulille grote kermis - Pinksteren Kaulille kleine kermis - zondag na 17 september Lozen kleine kermis - 

zondag na 21 maart of op 21 maart Lozen grote kermis - tweede zondag van juli. Reppel: laatste zondag 

van september Wijkkermissen: Kreyel: ‘s woensdags na de grote kermis in Bocholt Hook: tweede zondag 

van september Hees: tweede zondag van oktober. Meer info: dienst toerisme 089/201926. Bocholt en 

deelgemeenten. www.bocholt.be  

kermissen in Groot-Hasselt.  
We zijn een vrolijk volkje. Althans wat kermissen betreft. In Hasselt worden dit jaar maar liefst 17 
kermissen georganiseerd. Het Hasselts Koninklijk Feestcomité publiceerde de kermiskalender op haar 
website. We geven graag het overzicht mee, zodat de lezer zich kan voorbereiden en op tijd wat 
kermisgeld op zij leggen:  

• 16-30/03/2014: Carnavalkermis op Kol. Dusartplein  

• 22-24/03/2014: Kuringen Kermis - Kerkplein  

• 19-21/04/2014: Pasenkermis, Kermt aan Kermeta  

• 14-16/06/2014: Tuilt kermis op Kerkplein  

• 14-16/06/2014: Spalbeek kermis in Spalbeekstraat  
• 05-07/07/2014: Stevoort kermis op Plein gemeentehuis  

• 12-14/07/2014: Wimmertingen kermis in de Smetstraat (kerk)  

• 19-21/07/2014: Godsheide kermis in de Kiezelstraat op het kerkplein  

• 6-28/07/2014: Runkst kermis op het Sint-Hubertusplein  

• 02-04/08/2014: Rapertingen kermis - OC Luikersteenweg  

• 09-15/08/2014: Banneux-Saint Marie op het Kerkplein  

• 14-19/08/2014: St Lambrechts Herk kermis aan het Beukenhof  

• 16-25/08/2014: Keermt Kermis op het Belgieplein/Kermeta  

• 06-08/09/2014: Kuringen kermis op het Kerkplein  
• 20-22/09/2014: Stevoort kermis op Plein gemeentehuis  

• 20-28/09/2014: Hasselt Kermis op Kol. Dusartplein en Kon.Boudewijnlaan 

• 04-06/10/2014: Spalbeekkermis in de Spaalbeekstraat 
 

Kermis in groot Maaseik .  
18/03/2018: Carnavalskermis in Opoeteren 29/04/2018: Tramhaltkermis in Neeroeteren 06/05/2018: 
Grote Maaseikerkermis (tem 10/05) 13/05/2018: Voorshovenkermis 23/09/2018: Grote Dorperkermis 
Neeroeteren 17/06/2018: Raadshofpleinkermis Neeroeteren 26/08/2018: Sint Rozakermis in Opoeteren 
14-16/09/2018: Aldeneikermis 25/11/2018: Sint Donatuskermis in Dorne. www.maaseik.be .  
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Kermis in Hamont-Achel.  
In Hamont-Achel wordt op de volgende plaatsen en tijdstippen kermis gevierd: Hamont-Centrum: zondag 
na Pinksteren eerste kermis) en op 21 oktober of de zondag erna (tweede kermis). Achel-Centrum: 1e 
zondag van augustus (eerste kermis) en zondag 9 oktober of de zondag erna(2e kermis). Hamont-Lo: 
voorlaatste zondag van juli Achel-Statie: 4e zondag van augustus. Op kermisdinsdag heeft in Hamont - 
Centrum tevens de jaarmarkt plaats. Achel dorp viert kermis op zondag 10 oktober met  
leuke attracties voor jong en oud. Vanaf 17 uur in het centrum (toegang gratis, excl. attracties) Meer info: 
Stad Hamont-Achel tel 011/44504  Hamont-Achel en randgemeenten. www.hamont-achel.be .    
 
Kermis en jaarmarkten in Heusden-Zolder  
Heusden-Zolder telt meer dan 10 kermissen. Een rijke traditie die in ere moet gehouden worden. De 
kermissen maken een moeilijke tijd door, maar het gemeentebestuur wil een helpende hand reiken. De 
eerste kermis van het jaar in Heusden en Zolder-centrum wordt feestelijk geopend tijdens de jaarmarkt 
op zaterdag. Er is dan allerlei randanimatie voorzien en ’s avonds wordt een vuurwerk afgestoken. Het is 
een mooie gelegenheid om de inwoners gezellig samen te brengen. Data kermissen: Zolder-Centrum: 
derde zondag na Pasen (Grote Kermis) en 1ste zondag van september Boekt: de laatste zondag van juli 
Viversel: zondag 30 april of de eerstvolgende zondag - zondag 10 oktober of de eerst volgende zondag 
Bolderberg: zondag 17 januari of de eerst volgende zondag - zondag 10 mei of de eerstvolgende zondag 
Heusden-Centrum: zondag 24 juni of de eerst volgende zondag (grote kermis) - zondag 17 septembeer of 
de eerst volgende zondag Hal: de 2de zondag van mei Eversel: Pinksteren Jaarmarkten in Zolder centrum 
op zaterdag 25 april 2015 om 17 u - in Heusden-Centrum op zaterdag 27 juni om 18u. Heusden en  
deelgemeenten. www.heusden-zolder.be    
 
Kermis in Overpelt.  
Overpelt-Centrum: Zomerkermis op de tweede zondag van juli (met jaarmarkt op maandagvoormiddag 
vanaf 10 u)- in 2017 op 9-10-11 juli - jaarmarkt op 10 juli in de voormiddag. Kermis op de zondag na 10 
september of 10 september zelf. in 2017 op 10-11 en 12 september Lindel-Hoeven: Kermis op de zondag 
na 15 augustus of op 15 augustus zelf. in 2017 op 22-21 en 23 augustus Overpelt-Fabriek: Kermis op de 
tweede zondag van juni; In 2017 op 11-12 en 13 juni Holheide: Kermis op de derde zondag van mei. in 
2017 op 21-22 en 23 mei Meer info: Gemeente Overpelt tel 011/80940  Overpelt en deelgemeentes 
www.overpelt.be .     
 
Kermis in Alken.  
In de gemeente Alken vinden jaarlijks verschillende kermissen plaats: Centrum: 1e zondag van mei en op 
de laatste zondag van augustus. St Joris: Laatste zondag van april Terkoest: Tweede zondag van juni  
 Pleinstraatkermis: 2e weekend van oktober. Meer info op gemeente 011/59997  Alken en 
deelgemeenten. www.alken.be .   
 
Kermis in Sint-Truiden.  
Het programma ziet er uit als volgt: 23/08: opening van de kermis 28/08: vuurwerk om 22u 29/08: 
kermisdag voor personen met een beperking 30/08: kermisbraderie (winkels open tot 2Ou) 31/08: Music 
Party 02/08: euro-dag. Sint Truiden - centrum.     
 
Kermis in Geetbets.  
Grazen: laatste zondag van juni Hogen: eerste zondag van juli Geetbets Statie: 3e zondag van juli Geetbets 
Dorp: zondag na 15 augustus + feestmarkt op zaterdag van de kermis Rummen: laatste zondag van 
augustus + jaarmarkt op maandag van de kermis Grazen: 1ste zondag van oktober Hulsbeek: zondag na 21 
oktober of zondag 21 oktober. Groot-Geetbets. www.geetbets.be  
 
Molens open in (en kort bij) Limburg  
Diest telt twee prachtige windmolens. De Lindenmolen aan het recreatiedomein Halve Maan is van het 
type moedermeulen. Dat zijn molens met een bijzonder grote kast. Hij werd in 1816 gebouwd in 
Kortenaken. De molen is sinds 1944 als monument beschermd. De molen van Schaffen werd gebouwd in 
1826 in Beverlo bij Beringen. Amandus Peeters werd in 1903 eigenaar van de molen en liet hem in 
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Schaffen plaatsen. In 1966 werd de molen voor het eerst gebruikt en in 1979 werd hij beschermd. Sinds 
de restauratie in 2004 is de molen opnieuw maalvaardig. Elke 1e en 3de zondag van de maand zijn de 
molens gratis te bezichtigen. - vanaf 10u - Meer info daarover op www.toerismediest.be -De 
Leyssensmolen in Lommel is open op zondag 4 februari en vrij toegankelijk. Gediplomeerde molenaars 
leggen de werking van de molen uit. Daarbij vertellen ze vele wetenswaardigheden over het beroep van 
weleer. Je krijgt ook informatie over de diverse graansoorten. Bij voldoende wind worde er graan 
gemalen. Van 13 tot 17u op Katterijk Dijksken in Lommel - meer info: jozef.nijs6@telenet.be.  
 
Ruilen, ruildagen en beurzen in Limburg  
Volgende organisaties organiseren ruildagen en ruilbeurzen in onze gouw. Voor meer concrete info kan je 
met de organisatie zelf contact opnemen:  

• Numismatische Kring - organiseert ruilvergaderingen van 13 tot 16u30 op sommige zaterdagen in het 
Cultuurcentrum te Hasselt 1,5 euro toegang Meer info: 011/273927 - www.nk-hasselt.be  

• Numismatica Edelweissje - organiseert op zondagvoormiddag ruilbeurzen in zaal Sint-Katarina, 
Nicolaas Cleynaertslaan 1 in Hasselt - meer info: 011/211189  edelweissje.wix.com/numismatica   

• De Langeman - organiseert ruilbeurzen op zondagvoormiddag tussen 6 en 12 uur in zaal De Hazelaar, 
Merellaan 12 in Hasselt - meer info 0493/691142  

• Hasseltse Prentkaarten Club - organiseert ruildagen en beurzen in Ontmoetingscentrum Kermeta in 
Kermt - meer info www.hpc2000.be .      

 
Stroopstokerij van Vrolingen:  
Sinds 1843 wordt er in Vrolingen op ambachtelijke wijze stroop gestookt. Hij bevat geen bewaarmiddelen, 
kleurstoffen, extra suikers of smaakstoffen. De appels en peren worden zorgvuldig geselecteerd, gekookt 
en uitgeperst. Deze bereidingswijze geeft aan de stoop zijn onovertroffen smaak en uitzicht. Te bezoeken 
tussen 8 en 18 uur na afspraak - Info: Ivo Bleus, Steenweg op Vrolingen 45 3830 Wellen tel 012/742957 E-
mail: ivo.bleus@telenet.be. Steenweg op Vrolingen 45 - 3830 Wellen. www.stroopvanvrolingen.be . van 8 
tot 18 uur.  
 
Benieuwd naar lokale dialecten? 
Op de nieuwe website www.dialectloket.be vind je alles over taalvariatie en dialectologie. Benieuwd naar 
lokale dialecten? Beluister dan de collectie ‘Stemmen uit het verleden’ met 750 bandopnames uit de jaren 
1960 en 1970  www.dialectloket.be .  
 
Spellenavonden.  
Een nieuw fenomeen dat we meer en meer zien zijn de organisaties van ‘Spellenavonden’.  

• Dat is onder meer het geval in De Ploeg, Steenweg 184 in Diepenbeek van 19 tot 23 uur De toegang is 
gratis. Meer info op: info@boardgaminginc.be  en boardgaminginc.be  

• in het Regenbooghuis Limburg, Meldertstraat 38 in Hasselt - gratis - meer info 0474/691510 - 
spelent@hotmail.com  

• in El Bocado, Dokter Willemstraat 10 in Hasselt - gratis - meer info boardgaminginc.be  

• Spellenavonden SpelenT worden ook georganiseerd in het regenbooghuis Limburg, in de 
Meldertstraat 38 inHasselt Toegang is gratis - meer info: 0474/691510 of spelent@hotmail.com. 

 
 
Repair Café’s.  
In een Repair Café kan je allerhande voorwerpen komen herstellen. Dat gaat van kleding, tot elektrische 
apparaten, meubels, fietsen en zelfs computers en andere elektronica. In een Repair Café is gereedschap 
en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren. Het herstellen is gratis. Soms wordt 
er wel een tussenkomst gevraagd voor materiaal. Bijvoorbeeld wanneer? op woensdag 7 februari om 14u 
in Openhuis – Kuringen, op zaterdag 10 februari van 10-12u in Hostal H, Spoorwegstraat 80 in Hasselt - 
meer info 0477/448225 - www.repaircaferunkst.be -op zaterdag 24 februari van 10-12u in het  
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum, A. Rodenbachstraat 18 in Hasselt - gratis - meer info 011/352780 of 
voc@telenet.be 
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Folkavonden in de Schoverik   
Diepenbeek. Folk in de Schoverik in Diepenbeek, meestal de eerste vrijdagavond van de maanden 
september – juni. Op vrijdag 2 februari: optreden van ‘Snakes in Exile’ met hun repertorium van Ierse en 
Schotse traditionals vol ambiance. om 21u. De Schoverik. OLVstraat 22 in Diepenbeek.  

 

Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten in Tongeren.  
Tongeren, wieg van het christendom en aloud Mariaheiligdom, nodigt u uit op haar Zevenjaarlijkse 
Kroningsfeesten. Dit is de herdenking van de plechtige kroning van het genadebeeld ‘Causa Nostrae 
Laetitiae’. Tevens gaat de heiligdomsvaart uit met de schat van relieken die sinds onheuglijke tijden in 
Tongeren vereerd wordt. Zo zet Tongeren traditie voort van zestienhonderd jaar Mariaverering. In 2016 
worden de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten voor de 18e maal georganiseerd. In een processie en 
avondspel waaraan meer dan drieduizend Tongenaren deelnemen en in een prachtige straatversiering 
drukt Tongeren zijn verering uit voor Onze-Live-Vrouw ‘Oorzaak-Onzer-Blijdschap’. Er zijn optochten 
voorzien op 03 en 10 juli om 15u / op 05 en 08 juli om 19 uur. Het avondspel vindt op dezelfde data plaats 
om 22u30 Meer info: 012/234664 - E-mail: info@kroningsfeesten.be website: www.kroningsfeesten.be . 
Tongeren binnenstad.  
 

Zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart in Maastricht.  
Vanaf dit weekend wordt in Maastricht opnieuw kilometers lang de kist van Sint Servaas - de eerste 
bisschop van Tongeren - door de binnenstad gedragen. In die kist liggen zijn overblijfselen in de meest 
kostbare stoffen opgeborgen. Een jaar na de Hasseltse Virga Jessefeesten en twee jaar na de Tongerse 
Kroningsfeesten kijkt dus nu ook Maastricht uit naar haar zevenjaarlijkse ommegang, de Heiligdomsvaart. 
De ligdomsvaart is de bekendste processie in Nederland en vindt dit jaar voor de 54ste keer plaats. De 
duizenden pelgrims en bezoekers willen vooraf een blik werpen op de ‘Noodkist’ van de eerste bisschop 
van Tongeren en Maastricht: Sint Servatius In die Noodkist, het schrijn van Sint-Servaas, zitten de resten 
van het gebeente van deze en andere bisschoppen van Tongeren en Maastricht. De kist werd vroeger 
enkel in tijden van grote nood door de straten van Maastricht gedragen. Maastricht vult de ommegang 
hier en daar hedendaags in. Deze maand vond er naar aanleiding van de Heiligdomsvaart een opvallende 
‘Fashionclash modeprocessie’ plaats. Daarin showden modellen creaties, die gebaseerd zijn op de 
liturgische gewaden en textielen, waaronder een ‘doorkijkboerka’ . Maastricht binnenstad  
www.heiligdomsvaartmaastricht.nl  Processie hebben plaats op 3 en 10 juli 8,00 euro (voor tribuneplaats).   
Wie was Sint-Servaas? Er zijn veel verhalen over zijn leven. Wat vrijwel zeker is , is dat Sint Servaas 
bisschop was van Tongeren en daarna van Maastricht.  Enkele dagen na zijn aankomst in Maastricht (mei 
384) overleed hij. Hij werd buiten de stad begraven en boven zijn graf bouwden de Maastrichtenaren een 
kapel - de voorloper van de huidige Sint-Servaasbasiliek. Servaas had ook de macht om zonden te 
vergeven. Hoe belangrijk deze heilige was als grondlegger van het christendom in de Nederlanden is niet 
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echt duidelijk. Welk verschil is er met ‘Onze’ Virgajessefeesten en Kroningsfeesten? Heiligdomsvaarten 
gaan terug naar de middeleeuwse reliekentoning, waarbij pelgrims vergeving vroegen voor hun zonden. 
‘De Virga Jessefeesten zijn ontstaan in de 17e eeuw en kennen een andere ontstaansgeschiedenis en 
tradities. De Hasseltse ommegang is - net zoals de Kroningsfeesten trouwens - een ariaprocessie’ zegt 
kerkhistoricus Gert Gielis, die onderzoek deed naar de zevenjaarlijkse processies in de regio Maas-Rijn. 
Van ‘rotten’ (straatcomités) is in Maastricht geen sprake, maar daar zijn ze in Maastricht net jaloers op.   
 

Openluchtmuseum Bokrijk   
activiteiten ganse jaar door in 2018: Bokrijk is een park om het hele jaar van te genieten. Meer info 
www.bokrijk.be of tel 011/265300 Eind 2016 kreeg Bokrijk de goedkeuring voor de meerjarige restauratie 
van alle 120 monumenten. De windmolen uit Schulen is het eerste gebouw dat in werfopstelling komt te 
staan. Daarna volgen deze zomer nog de kerk uit Erpekom, de schans met woonhuis uit Beveerlo, basis 
van de duiventoren uit Eppegem, windmolen uit Mol-Millegem, langgevelhoeve uit Heist-op-den-Berg, 
woonhuis uit Poperinge-Abelen, schuur uit Zuienkerke en de Breugelhoeve uit Vorselaar. Op 12 april van 
dit jaar vieren we de 60ste verjaardag. Een moment om terug te blikken op de geschiedenis van  
‘Bokrijk’. Dit doen we onder meer via een retrospectieve in museumdeel ‘De Sixties’ (open vanaf 31 
maart) en via de publicatie ‘Bokrijk gisteren, vandaag en morgen. Over de dynamiek der dingen’(te 
verkrijgen vanaf 2 juli). We willen Bokrijk ook klaarmaken voor de volgende 60 jaar. Daarom restaureren 
we tussen 2017 en 2021 alle 120 museumgebouwen. Jaarlijks zijn er een 15-tal monumenten in 
restauratie. Een unieke ervaring die je als bezoeker, net als bij de museumopening 60 jaar geleden, elke 
dag vanop de eerste rij live kan meevolgen. Mis het niet want het zal wellicht pas over 60 jaar zijn dat je 
dit opnieuw kan meemaken. Met ‘Restauratie 120 tegen 2021’ bieden we een programma van  
lezingen, rondleidingen, evenementen en publicaties aan over deze bijzondere restauraties. En op de 
website www.bokrijk.be vind je alle achtergrondinformatie terug. Op onze activiteiten kalender zullen we  
dit ook zo gedetailleerd mogelijk proberen te volgen.  
Programma 2018 -paaszondag 1april en paasmaandag 2 april worden erg bijzonder in Bokrijk, want dan 
kan je in het Openluchtmuseum met het hele gezin een paasfeest beleven zoals dat honderd jaar geleden 
gebeurde. Op het paasfeest 1913 nemen de Bokrijkacteurs je mee naar het verleden en de paasklokken 
trakteren op eitjes tijdens de grote paaseierenraap. Niet alleen tijdens de paaseierenraap kunnen de 
kinderen eitjes verzamelen, ze kunnen de hele dag lang zoeken naar eitjes die verstopt zijn in de 15u 
museumdelen Kempen en Haspengouw. Op paaszondag en paasmaandag vier je samen met de 
Bokrijkacteurs Pasen zoals dat meer dan 100 jaar gleden gebeurde. De paaseierenraap vindt plaats op 1 
en 2 april telkens omstreeks 11u30 -31/03/2018: Gedurende de hele paasvakantie loopt een aangepast 
paasprogramma in het Openluchtmuseum. Ontdek met het hele gezin oude paasgebruiken, bezoek de 
jonge dieren of waag je aan een spelletje eierenrollen, eierestafette of mastklimmen. Op 
woensdagnamiddag trakteren we je op kindertheater, met op 4 april de voorstelling ‘Octaaph’ en op 11 
april ‘De sissende sleutel’. Maak je graag kennis met ons ‘levend erfgoed? Ga dan zondag mee op stap 
met de boer voor een rondleiding achter de schermen. En verder is er de vast Bokrijkprogrammatie: zo 
kan je een lederen vingerpop maken, zelf een potje draaien of een vogelvoederkastje timmeren. Ook kan 
je binnenkijken bij het mandenatelier en de smidse. Of misschien kom je wel de herder en  
zijn schapen tegen. Meer info op www.bokrijk.be  - tel 011/265300 E-mail: infobokrijk@limburg.be    
 

Protest: affiches en zwarte vlaggen  
Het uithangen van zwarte vlaggen is een manier om op vreedzame wijze te protesteren. Een twintig tal 
bewoners van de Casterstraat heeft tijdens de gemeenteraad van Hasselt geprotesteerd. ‘Elk voorstel is 
van tafel geveegd’ zeggen Martine Werck en Lotte Smeuninx. ‘En op onze mails komt er zelfs geen 
antwoord’. We zijn echt kwaad. Bovendien gaat alles zogezegd veranderen als de parking aan het 
cultureel centrum er is. Maar dat duurt zeker nog drie jaar. En wij betwijfelen of dat gaat helpen. Aan het 
stadhuis met actie gevoerd met borden, waarop de bewoners hun ongenoegen uitten.   
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Boombal is bal@herk vanaf 2010.  
Zo’n bal@herk is eigenlijk een fuif, mensen (jong & oud) komen om te dansen en zich te amuseren. In 
tegenstelling tot een ‘gewone fuif’ wordt er op een boombal niet individueel gedanst, maar met zijn 
tweeën of in groep. Er is geen DJ, maar een groep speelt live. Om de drempelvrees wat weg te nemen, 
wordt er voor ieder boombal een dansinitiatie gehouden. Iedereen is misschien immers niet meer 
vertrouwd met de juiste passen in een wals, polka, scottisch, tovercirkel .. Boombal ontstond in 2000 in 
Gent; het Limburgs Volkskundig Genootschap legde (en legt nog altijd) hiervoor de grondslag in Limburg. 
Er vinden regelmatig bals plaats in Herk-de-Stad in het GC Markthallen, en het moet ons van het hart: de 
beste dansvloer ligt in het gemeenschapscentrum De Markthallen te Herk-de-Stad. De datums en info ivm 
de bals die plaatsvinden vind je www.folkinlimburg.be . Meestal is er eerst 20u) een dansinitiatie, gevolgd 
door een folkbal (21u).  
 

 
 
Garageverkoop 
De verkoop van eigen goederen is helemaal in. Elke buurt of vereniging organiseert er wel een voor het 
goede doel, het sociaal contact of de opbrengst. Een nieuw fenomeen daarin zijn de garageverkopen. Het 
gegeven is simpel: u ruimt uw huis op en biedt alle spullen die u kwijt wil, te koop aan, in uw garage, op 
uw oprit of langs de kant van de weg.  mineco.fgov.be/sme/travelling_trade/pdf/ . U kan niet zomaar uw 
garagepoort openzetten en uw inboedel te koop aanbieden. U moet daarvoor eerst bij de gemeente een 
toelating aanvragen. Om deel te nemen aan een garageverkoop heeft u geen leurkaart of officiële 
toestemming voor ambulante handel nodig. U moet dan wel enkel artikelen verkopen die de wet op de 
ambulante handel toelaat en zich ook aan de andere voorwaarden houden. Wat mag u verkopen? U mag 
alles verkopen wat uw wettige eigendom is. Maar: u mag het niet gekocht//geproduceerd of gemaakt 
hebben met de bedoeling te verkopen. U mag dus geen handelaar zijn, want dan moet u zichzelf als 
zelfstandige aangeven, eventueel in bijberoep. Wat mag u zeker niet verkopen? Medicijnen, wapens en 
edelstenen.    
 
Limburg in de ban van ‘Voor jou van mij’.  
In deze tijd van onrust is het geluk vaak ver te zoeken. Daarom is het initiatief van ‘Voor jou van mij’ er 
gekomen. Je geeft iets aan een ander zonder daar iets voor terug te vragen. En zo maak je zijn/haar dag 
net dat tikkeltje leuker. Het concept is simpel, je kiest een leuk cadeautje uit, pakt het in, steekt er een 
briefje bij en je zet het stiekem ergens neer. Dan is het enkel nog afwachten of er iemand het zal 
meenemen.. . . Het is ongelofelijk hoeveel goede mensen er nog rondlopen op de wereld. Als we kijken op 
de Facebook-pagina ‘voor Jou van mij’ tellen we maar liefst 6508 leden. Dagelijks worden er nieuw foto’s 
gepost als er weer een pakje is gedropt op een locatie. Ikzelf nam de uitdaging aan en trok met een zak 
vol pakjes doorheen de stad. Zo heb ik op verschillende plaatsen iets klein achter gelaten, gewoon 
zomaar. Het was ontzettend spannend maar ook heel leuk, zeker als je ziet dat iemand het meeneemt 
met een grote glimlach op het gezicht. En dat is het doel van deze actie, gewoon zomaar iemands dag 
mooi maken. We vragen enkel aan de vinder om hetzelfde te doen, en dus ook ergens voor iemand 
anders een pakje neer te leggen. Ik hoop dat veel mensen dit voorbeeld volgen, zo kunnen we samen de 
wereld wat mooier maken.    https://www.facebook.com/groups/voorjouvanmij/ 
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