


Willem Huygen

Cafébaas die volgens de 
overlevering geweldig kon 
‘aonjaogen’.

‘Aonjaogen’ betekent overdrijven. 
‘Aonjaogers’ is de spotnaam voor 
mensen van Diepenbeek. 





Crijtkoek

Harde koek met suikerkorrels erop. 
Het recept voor Crijtkoek 
is geheim.





Fump en de drinkbus
van Suske 

Fump had een speciaal recept 
voor in de drinkbus van Suske: 
1 trappistbier, 2 borrels (jenever), 
2 rauwe eieren en 200 gram 
suiker. 





Volksspelen

Zoals zakkenlopen, ganskappen, 
boom klauteren, ringsteken per 
fi ets...





De sokken van Suske

Suske won de wielerwedstrijd 
met 8 minuten voorsprong. Na de 
meet moest hij zo fel remmen dat 
zijn sokken uitvlogen, terwijl hij 
zijn schoenen nog aan had.





Sint-Antonius Abt

Vader van het kloosterleven, 
patroon van de boeren, en 
beschermer tegen veeziekten.





Off ergave

Mensen brengen een off ergave 
mee naar de mis. Vroeger werden 
deze aan de armen uitgedeeld. 
Nu worden ze per opbod 
verkocht voor het goede doel. 





Kooktrien

Verkoopster van koeken en 
zakjes karamellen. 

Op het papiertje rond de karamel 
stond een gezegde.





Krentenmik en vlaai

Wit brood met krenten en 
verschillende vlaaien: met peren, 
bakkenmuizen (gedroogde 
peren), pudding, bakpruimen, 
potsuiker, peperkoek.





Sint-Barbara
Beschermheilige van 
verschillende gevaarlijke 
beroepen.





Sint-Barbara

Beschermheilige van 
verschillende gevaarlijke 
beroepen.





Liefde in de spiegeltent

Bovenop de echte Sinksenfoor 
(kermis met Pinksteren), 
organiseerden veel cafés ook 
hun eigen kermis. Zo was er de 
spiegeltent van café Dries waar 
veel koppels in Beringen-Mijn 
elkaar hebben leren kennen.





Hondensport

Tijdens de kermis profi teerden 
de sportverenigingen van de 
gelegenheid om zich voor te 
stellen aan het grote publiek, zo 
ook de hondenclub. Iemand van 
de club leidde de wedstrijd en 
deze werd bijgestaan door een 
ringmeester en hulpaanvalsman. 





Fien Spek

Zij was een bekend fi guur op 
de Sinksenfoor (kermis met 
Pinksteren). Ze had verschillende 
kraampjes op de kermis.





Lied van Heks

Tijdens de kermis hielden de 
mannen een kroegentocht. 
Ze zongen dan een lied: het lied 
van Heks.





Zwikskes

Beter gekend als 
zwierschommels. 





Vlaaienbak

De mensen maakten zelf hun 
fruittaarten, maar ze maakten 
afspraken met de lokale bakker 
om ze te bakken in zijn oven. Het 
ging vaak om 8 à 11 fruittaarten: 
kersen, pruimen, appelstukjes, 
kroezelen, appelmoes, rode of
groene bessen.
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Reus van België

Een man van 2,38 meter! Hij was 
afkomstig uit Stokkem. In 1929 
stond hij op de kermis in Eisden 
als attractie.





Lustige wieg
De “Lustige Wieg” was voor 
de oorlog een blikvanger van 
de kermis. Het was een houten 
reuzenschommel met houten 
banken voor 20 tot 30 personen. 
De reuzenschommel moest met 
mankracht in beweging gebracht 
worden. Kermisgangers die 
hiermee hielpen kregen soms een 
gratis ritje. 





Ballonwedstrijd

Ballonwedstrijden maakten ook 
dikwijls deel uit van Vlaamse 
Kermissen en andere festiviteiten. 
Met een naam- en adreskaartje 
aan het touwtje werden ze dan 
in groep opgelaten. Wanneer de 
vinder van het kaartje het ook 
terugstuurde, lag er een prijs 
klaar voor de eigenaar van de 
ballon die de grootste afstand 
had afgelegd.   





Begrafenis Malbroek 
(opbranden strooien man)

Alle onheil, ongelukken, 
tegenslagen, misdrijf en 
mislukking waren zijn schuld. 
Hij wordt berecht, gemarteld en 
ter dood gebracht.





Reddelberg

Een grote glijbaan, waar vooral de 
jongens vanaf gleden op een kussen. 
Een kaartje kostte enkele Belgische 
franken. Ze kwamen vaak zonder 
kussens beneden aan. Dan was 
het altijd spannend of hun goede 
kermisbroek niet stuk was. 
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Gene en de molen

Eigenaar van de zwiermolen. 
Hij gaf een gratis kaartje aan 
iedereen die 3 keer zijn molen 
kon laten draaien. Eigenaars 
moesten toen zelf de molen laten 
draaien. Later konden ze dit laten 
doen door paarden, en nog later 
door een motor. 
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Kop van jut

Een traditionele kermisattractie 
waarbij je zo hard mogelijk moet 
slaan om de bel te luiden.
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Bakkemoezenvlaai

Vlaai van peren die na het bakken 
van brood in de warme oven 
werden geworpen, ook wel 
wolfsperen genoemd.





Hoofdkaas

Vleesbereiding, gekend onder de 
namen hoofdvlees, preskop of 
kipkap, vaak met mosterd of azijn 
gegeten. 





Oktoberkermis

In Leopoldsburg is er altijd 
een legerkazerne geweest. 
De oktoberkermis was de 
populairste, omdat de soldaten 
dan terugkeerden van hun 
oefeningen. 





De muur der dood

Een grote tonvormige baan 
voor motors die op de verticale 
wanden reden. 





Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouw of Maria is 
de moeder van Jezus. Zij wordt 
gevierd in de maand mei en op 
15 augustus. Ze is één van de 
populairste heiligen.





Narke

Hij is de mascotte van 
verschillende Lummense 
carnavalsverenigingen.





Krentenmik

Mikken is een ander woord voor 
witte broden. Wit brood werd 
vroeger enkel gegeten door de 
rijke mensen. Enkel bij de kermis 
aten ook de gewone mensen wit 
brood. Krentenmik is wit brood 
met krenten. 





Ringsteking in den draf

De ruiter zit op een paard en 
heeft een lange stok in zijn 
handen. Hiermee probeert hij een 
ring, hangend aan een paal, af te 
rukken.





Vuurwerk in 1914

Dit werd aangekondigd op de 
affi  che maar ging nooit door. Dat 
kwam omdat het Duitse leger 
België was binnengetrokken. 
Dat was het begin van de Eerste 
Wereldoorlog.





Wie was de slimste 
broer?

Mijn jongste broer had na de 
kermis nog al zijn centen over. 
Hij was slim geweest: hij had voor 
ons vertrek nog centjes uit zijn 
spaarpot gehaald. Of onze vader 
zijn 20 frank heeft verdubbeld 
weet ik niet.





De rups met de kap

Omdat er een kap over de rups 
zat, sprongen de jongens snel bij 
de meisjes. Zo konden ze, zonder 
dat iemand het zag, stiekem 
zoenen. 





Charlotte met pudding

Charlotte is een taart die wordt 
gemaakt met lange vingers als 
bodem en aan de zijkant. Deze 
Charlotte is gevuld met pudding.





Sint-Servatius

Servatius was de eerste bisschop 
van Tongeren. Zijn afbeelding 
lijkt een beetje op Sinterklaas: hij 
heeft ook een mijter en een staf. 
Sint-Servatius is ook één van de 
ijsheiligen. 





Haanslaan

Bij het haanslaan of haankappen 
proberen deelnemers met een 
sabel een haan zijn kop er af te 
slaan.
De haan wordt ondersteboven 
opgehangen in een bodemloze 
mand. De deelnemers proberen 
om beurt de kop te kappen terwijl 
ze geblinddoekt zijn. 





Mergeltapijten

Het maken van een mergeltapijt 
vraagt veel voorbereiding: eerst 
wordt een houten kader gemaakt, 
daar wordt een laag mergel 
ingedaan. Daarna wordt er een 
kleurrijk patroon gemaakt met 
gekleurd poeder.





Konijnendorsen

Een bloempot wordt ingegraven 
in de grond. De mannen proberen 
om geblinddoekt met een ijzeren 
vlegel de bloempot stuk te slaan.  
Wie de bloempot kan breken, 
wint.





Schietkraam

Voor enkele franken kon je 
schieten op een krijtpijltje. 
Als je dat hele krijtpijltje had 
weggeschoten, kreeg je een 
gekleurd pluimpje.





Pluimpje

De pluimpjes die men verdiende 
bij de schietkraam werden 
getoond aan de ouders als 
trofee. Wie een liefje had, gaf zijn 
pluimpje aan het meisje.
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Kleine en grote kermis 

Kleine kermis 2de weekend 
van juli en grote kermis laatste 
weekend van oktober. De kleine 
kermis werd harder gevierd dan 
de grote omdat de boeren dan 
wat tijd hadden: het hooi was 
binnen en het was te vroeg voor 
de oogst.





Uit het Boerenbelang

De kermis was niet altijd een 
feest. Na de kermis stond in de 
krant: 

‘Over onze dorpen is de geest 
van de duivel gewaaid. Tenten 
met de macht waar de jeugd de 
onzedige dansen van de stad 
met boersche losbandigheid leert 
uitvoeren.’





Nestor Sevrin
Vroeger de baas van
Tessenderlo Chemie

Hij wilde sympathie verwerven bij 
de dorpsbewoners en deed mee 
aan het haankappen. Hij won en 
werd getooid met een verenhoed.





Platz
of driekoningenkoek

Een platte koek met krenten, 
werd oorspronkelijk gemaakt 
ter gelegenheid van het 
driekoningenfeest. Deze werden 
uitgedeeld aan de arme mensen. 





Muziekverenigingen 
tegen elkaar op

Als de Nederlandstalige stoet 
voorbij het Franstalige buurthuis 
komt, krijgen ze ‘tegenwind’ van 
de Waalse harmonie. Dan maken 
de harmonieën zoveel mogelijk 
lawaai.  





Cramignon

Een parade van vlaggen, een 
harmonie en het ‘reitje’ of lange 
sliert van dansende jongeren.
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Lege portemonnee

Mijn portemonnee was na de 
kermis helaas wel leeg. Zo leeg 
dat ik hem niet durfde openen. 
Ik eet al vier weken wortelen.





Paulus Vandebeek

Lid van de lustige 
straatmuzikanten 





Vloeibare gist

Werd gekocht bij brouwerijen 
voor het bakken van wit brood 
(mikken).





Patattenkoers 

Deelnemers fi etsen met een doos 
met twee aardappelen erin. Deze 
aardappelen moesten er bij de 
fi nish nog in zitten.





Kanonschoten

De Statiekermis werd geopend 
met 101 kanonschoten.





Danssalon

Ofwel spiegeltent waar gedanst 
wordt, muziek wordt gemaakt 
door een draaiorgel, later door 
een orkest. De pastoors zagen de 
danssalons niet graag komen.
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De gekke fi etsenkoers werd 
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verhoogd stuur of de coureurs 
verkleden zich in gekke kleren. 
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Het begraven van
Jan Krediet

De jonge mannen maakten 
een strooien man, die op 
een kruiwagen rond het dorp 
gereden werd. Alle cafés werden 
aangedaan en in de laatste werd 
Jan verbrand. 





Kegelen

Spelers proberen met een bal 
9 kegels om te gooien. Dit was 
extra moeilijk omdat de baan 20 
meter lang was en slechts 30 
cm breed. Als je bal van de baan 
afging, had je geen enkele kans 
om een kegel te raken.





Lemen arken

Elk jaar wordt een oud gebouwtje 
omgetoverd tot een kleurrijke 
kapel. Deze kapel wordt gemaakt 
met een houten boog, gevuld met 
leem en versierd met bloemen. 
Iedereen van het dorp helpt 
daaraan mee. 





Sint-Jan

24 juni is de geboortedag van 
Sint-Jan of Johannes De Doper. 
Sint-Jan is precies 6 maanden 
voor Jezus geboren 
(24 december).





Gérome Voncken

Hij maakt elk jaar het ontwerp 
voor de lemen ark.





Processie

Voordat de kermis begint, wordt 
er een processie gehouden. Dat 
is een stoet van mensen die halt 
houden bij elke kapel in het dorp. 





Sint-Lambertus drepke 

Een plaatselijk digestiefje 
(drankje)





Tegen dieren boksen 

Kermisgangers konden het 
opnemen tegen dieren. In de 
jaren 1950 had je de boksende 
kangoeroes, en ervoor zelfs 
worstelende beren.





Tegen mensen boksen

In het ‘bokskot’ konden 
(over)moedige kermisgangers 
het voor een mooie geldprijs 
opnemen tegen goede boksers. 





Eugène Vanlingen

Hij stond, net als zijn vader, meer 
dan 50 jaar op de Hasseltse 
kermis en hij heeft nooit een 
kermis gemist. 





Sint-Lambertus

Beschermheilige voor: 
verlamden, oogzieken, boeren, 
chirurgen, tandartsen en van de 
huwelijkstrouw.





Danssalon

Ofwel spiegeltent waar gedanst 
wordt, muziek wordt gemaakt 
door een draaiorgel, later door 
een orkest. De pastoors zagen de 
danssalons niet graag komen.





Leo Schonkeren

Hij zamelde in de jaren 1950 
geld in en onderhandelde met 
kermismannen om de kinderen 
van het dorp op kermismaandag 
en -dinsdag gratis op de 
attracties toe te laten.





Kermisgeld

Kermis vieren was in Lille zo
ingeburgerd dat heel vroeger 
bij de verkoop van een huis 
gesproken werd over kermisgeld.


