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• 14 jan. Boekhout:  St.-Antoniusviering ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis met 

aanroepingen tegen alle veeziekten 

• 17 jan: Hees: Sint-Tjeniskermis met openbare verkoop van twee varkenskoppen en 

acht poten ten voordele van de plaatselijke kinderopvang Pinokio(1998).   

• 17 jan As 1996:  Hoogmis in de St. Aldegondiskerk met erna verkoop van offergaven 

waarvan de opbrengst zal dienen voor het inrichten van culturele activiteiten. Ook in 

1997. Verering van relikwie, collecte en traditionele verkoop van allerlei lekkers en ook 

kermis met erwtensoep en borrel. 

• 9 febr. Spouwen:  Amandusviering in Wezeren met achteraf kermis, belegde broodjes 

met ham, kermisvlaai enz. 

• 9 febr. Mettekoven:  St.Amanduskermis met mis voor alle overleden parochianen. 

• 22 juni: Neeroeteren: Kermismaandag wordt het proces gevoerd tegen Malbroek die 

na een proces, publiek verbrand wordt. Proces Malbroek op Kermisdag met stoet, 

schutterij, trommelkorps met samenstelling van de rechtbank. Het Hof gebruikt 

plaatselijke politieke insinuaties en andere feiten in het proces waarbij aanklager, 

verdediger, rechter en het volk dood en verbanning eisen en uitspreken, waarna door 

verhanging en de brandstapel het vonnis wordt voltrokken. 

• 24 juni  Herstappe: De kleinste Limburgse gemeente (96 inw.) viert terug de 

St.Janskermis met allerhande feestelijkheden. Men wil een oude traditie heropnemen 

en weer leven inpompen. 

• 6 augustus  Kortessem: Ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis richt het Limburgs 

Centrum Volksspelen diverse volksspelen in zoals het raden naar het gewicht van een 

geit, karabijnschieten, javelotten, hanenkappen om te besluiten met een volksbal. 

• 10 augustus    Opoeteren -Neeroeteren-Maaseik: Rond deze dag houdt men de 

bosbessenkermis, groot volksfeest met op de markt het bakken van een 

reuzebessenvlaai, de veroordeling en ophanging van Malbroeck, een rommelmarkt, en 

een eucharistieviering. (1992) 

•  13 aug   Moelingen-Voeren: Tripsopfeesten met doorlopende animatie, volksmuziek, 

oude rommelmarkt, kindertheater. Processie en bronkkermisbal en verbroedering 

schutterijen aan het Heem: meestal  gevierd rond de zondag 18 augustus. 

• 15 aug   Sint Martens Voeren - De Plank viert de kermis van St.Rochus met allerhande 

feestelijkheden zoals een Eucharistieviering, en ontmoeting tussen oost en west. Dit 

feest wordt verder gevierd met volksspelen zoals kruiwagenrennen en besloten met 

een vogelschieting. Daarna een koningsbal.   (1989). 

•  3 september Alken: Sint-Jorisdag gevierd door verschillende verenigingen met 

fietstochten, oude ambachten, volksspelen, geleide blindenhondendemonstratie, dit 

op het Sint-Jorishoekje. 011/31.57.82. (1995) 
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• 10 november in Genk: Stoet en fakkeltocht met vuurwerk en ontsteken van 

metershoge brandstapel die de jeugd heeft bijeengehaald. Paardendraven met 

vuurheilige, uitdeling van erwtensoep en knapperige broodjes, de St.-

Martenskroakers. Valt samen met de kleine Winterkermis. Ook in Waterschei trekt een 

St. Maartensstoet uit: Men zingt er:   

    Ich ben den elfde vier den twelfde kier 

    op ’t genën op 't St.Mattensvier! 

 Ook is nog een ander lied gekend en gezongen: 

    Sent-Marten ha zoe 'n groete ka,  

    Hij zo zich waol wermen  

    as hem wat vier (te stoeken) ha! 

Parochie-heilige die gevierd wordt zowel kerkelijk als op straat.  Een grote kermis, met 

een nog grotere mutsaard wordt in brand gestoken  In Genk lijkt dit gebruik reeds 

gekend in 1884. 


