


Tijdstempel
Ik vind het belangrijk dat de traditie van de Sint-Antoniusvieringen in 
Vlaanderen blijft bestaan, omdat...

Daarom 
ondersteun 
ik de 
inventarisaan
vraag

Organisatie Optioneel kan je vrijblijvend een opmerking toevoegen volgnummer

12/16/2021 8:56:11  ons momenten geeft om na te denken over onze maatschappij Ja 1
12/16/2021 9:47:00 door deze traditie in stand te houden eren we onze voorouders Ja Stad Vilvoorde 2

12/16/2021 11:19:17
Er gaat al zo veel verloren in Vlaanderen en in mijn dorp help ik ook om die tradities 
levend te houden, ik wil zeker dat dit in andere dorpen ook blijft bestaan..

Ja
3

12/17/2021 14:29:52
Het een  religieus en kerkelijk gebeuren  welke  men nog in veel parochies viert en 
behoort tot het immaterieel  Cultureel Erfgoed;

Ja
Kerkfabriek  St.Antonius 
Abt  8540 Rollegem  
(Kortrijk ) 4

12/17/2021 15:04:25
nog steeds broeders en lekengemeenschappen wereldwijd varkenskweek opzetten 
om de armen op te vangen en te voeden. 

Ja Educate Me - Cameroon fv

In Kameroen is in Nkwen-Bamenda door leken organisatie in 2020 
varkenskweek opgestart voor het ondersteunen van internal displaced 
persons, en hun terugkeer naar hun geboortegrond, welke we met Educate 
Me - Cameroon met bijdrage hebben ondersteund. Uit onze Vlaamse 
Christelijke geschiedenis leren we heel wat toepasbaar is wereldwijd. 

5

12/17/2021 16:17:08
Dit een duidelijk signaal is van een landelijke devotie met een historische 
achtergrond verbonden aan een St.-Antonius-Abtparochie.

Ja Vzw Kwc Yvegem Sportief
6

12/17/2021 19:05:01
ik vertrouwen heb in st Antonius, hij staat in onze kerk en regelmatig brand er een 
kaars bij zijn beeld mensen komen er voor naar de kerk, elk jaar gaat de noveen door 
in oost Vleteren en daar ga ik graag naar toe

Ja parochie  contact persoon
7

12/19/2021 2:12:02
Ik het belangrijk Vind dat de traditie van de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen 
blijft bestaan

Ja
8

12/19/2021 13:27:20 Het de traditie en ziel van de streek typeert Ja 9
12/20/2021 13:45:14 Het mensen verbindt, respect toont voor wat vroeger en nu nog leeft Ja Geen Ik ben vele jaren zelf in Houtem gaan meevieren. 10

12/20/2021 17:13:58
de Sint-Antoniusviering nog 'levende' tradities zijn in Koningshooikt en Lille, 2 dorpen 
die deel uitmaken van het werkingsgebied van de erfgoedcel Kempens Karakter.

Ja
Erfgoedcel Kempens 
Karakter

11

12/21/2021 18:35:37

het een gelegenheid is om de buurt nog eens bijeen te krijgen en jonge, nieuwe 
bewoners een gemakkelijke gelegenheid te geven om zich op een spontane manier 
te helpen integreren.

Ja Heemkring. Nieuwkerken

12

12/21/2021 22:09:49
De verbinding tussen vroeger en het nu is belangrijk om te weten... De vieringen 
laten dit ook voelen, verbondenheid tussen jong en oud, tussen nu en toen...

Ja
St. Antoniusvrienden 
Sterbos 13

12/22/2021 12:46:44
Omdat dit een belangrijke waardering van dit waardevol dorpsfeest is, en ook van de 
erfgoedgemeenschap die deze traditie koestert

Ja Stad Vilvoorde
14

12/23/2021 9:29:37 Belangrijk is deze traditie in eren te houden. Is een mooie traditie. Ja 15

12/23/2021 12:17:11
Het mensen samenbrengt rond erfgoed. Iedereen spreekt met iedereen, er wordt 
veel gelachen

Ja Heemkring Vilvoorde Ook dit erfgoed heeft steun nodig
16

12/23/2021 13:04:13 Het cultureel erfgoed is van onderuit. Ja 17

12/23/2021 19:15:07
varkens in vlaanderen door de eeuwen n zeer belangrijke rol hebben gespeeld zowel 
op economisch als maatschappelijk vlak...

Ja chess
18

12/23/2021 19:24:46
Het mensen en kinderen van de lokale gemeenschap verbindt en een traditie in ere 
houdt

Ja Landelijke Gilden
19

12/23/2021 19:57:43
Het zou heel spijtig zou zijn dat  deze mooie traditie verloren zou gaan voor ons 
nageslacht.

Ja Dorpsraad Herdersem
Als veilingmeester en tamboer van de Sint Antoniusgilde ben ik moreel 
verplicht om mijn  steun aan deze actie te betuigen. 20

12/23/2021 20:03:03 dit de buurt samen brengt. Ja Landelijke Gilde geel Bel Geweldig initatief. 21

12/23/2021 21:42:14
het gaat om de erfenis van onze groot- en overgrootouders.

Ja landelijke gilde Moorsel
22

12/23/2021 23:54:03 Tradities moeten in ere gehouden worden Ja 23

12/24/2021 0:10:53
Antonius is de patroonheilige van de verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, 
armen, bakkers, mijnwerkers,  de pest en koorts. Tevens is het op vele plaatsen in 
Vlaanderen een traditie geworden deze te vieren

Ja Landelijke Gilden
24

12/24/2021 7:32:04
het deel uitmaakt van de traditie in Ingooigem en het een optocht is waarbij de 
allerkleinste kinderen van de lagere school direct bij betrokken worden.

Ja
25

12/24/2021 9:32:14 het ons herinnert aan tijden van toen sommige zaken nog niet zo evident waren Ja 26
12/24/2021 12:20:12 een VLAAMSE traditie Ja 27

12/24/2021 15:30:16
de St.-Antoniusviering op een breed sociaal draagvlak kan rekenen. Op folkloristisch 
vlak staan deze vieringen ook sterk. Religieus verliest Toontje een beetje terrein ook 
al is er nog  heel wat belangstelling voor een kerkelijke viering.  

Ja Kerkraad Geel-Bel
We rekenen op heel wat volk tijdens de viering op 23 januari 2022. Van harte 
welkom.

28



12/24/2021 16:21:31

het vele trouwe "gewone"mensen op de been brengt; Het begint dan met een 
passende eucharistieviering in een plaatselijke Sint Antonius kapel die ongeveer 2 
km van het dorp in Oostmalle geplaatst werd. Ze bevindt zich op het gehucht 
"Zalfen"dat landelijk gelegen is tussen Oostmalle en Zoersel . De plaatselijke 
bewoners verzorgen jaarlijks innerlijk deze kapel. De eigenaar is evenwel de 
kerkfabriek Sint Laurentius van Oostmalle. Samen met de dorpsgemeenschap wordt 
er jaarlijkse Sint Antoniuskermis gevierd met duizenden aanwezigen. Na de 
misviering heeft er een publieke verkoop per opbod van offergaven plaats. Nadien is 
er een paarden zegening en wordt bij een gebed door de dorpspastoor gebeden bij 
een brandend vuur van St. Antonius. De Sint Jorisgilde voert er dansen uit op de 
straten in dit gehucht .In 3 grote tenten beginnen de boerenfeesten en hebben er tot 
in de nacht jaarlijks grote eet-en drinkfeesten plaats. Voor het tweede op rij kon 
echter de 50° uitgvave niet plaats vinden. De Corona pandemie heeft ook hier de 
feestelijke samenleving bij het begin van het nieuwe jaar enorm geteisterd.
Deze hoogdag plaats evenwel jaarlijks toch in 't dorp van Oostmalle veel aandacht 
krijgen.
Van ver buiten ons dorp komen er steeds velen mee kermis vieren.
In "kerk en Leven" wordt deze grootse jaarlijkse beeweg levendig behartigd voor de 
ganse parochiegemeenschap. 
Dergelijke bijeenkomst moet van velen thematisch blijven bestaan. Het herinnert de 
samenleving aan vele zaken uit het verre verleden waaraan het heden is te danken.

Ja

29
12/25/2021 3:42:11 Het is een mooie traditie die mensen samenbrengt. Ja Geen 30

12/27/2021 11:40:55 om de geschiedenis en samekomst herdenking van antonius Ja landelijke gilde wolfsdonk mag zeker niet verloren gaan 31

12/30/2021 10:27:53
het is een traditie die de mensen nog eens samenbrengt en waarbij de gezelligheid 
troef is.

Ja KWB-Houtem (tot 2021)
Het zal knokken worden om het te behouden want er komen maar 
kerkgangers op af en wie gaat de oude garde aflossen? 32

12/30/2021 19:07:50

het een oude traditie is die de mensen bij elkaar brengt en die niet vergeten mag 
worden zowel voor gelovigen en anderen. Tradities moeten niet worden geschrapt , 
maar moeten
worden gewaardeerd aan diegene die het destijds hebben gestart en het nog altijd 
doen .

Ja Go for it .............

33

1/5/2022 18:24:08
Het leuk is en er al veel te veel oude tradities verdwijnen. Het brengt de mensen 
dichter bij elkaar

Ja
34

1/5/2022 19:17:23 Het een eeuwenoude traditie is in het mooie dorpje Wever. Ja Okra 35
1/6/2022 17:04:30 het zorgt voor verbinding onder de inwoners van het dorp Ja Wever kermis comité 36
1/6/2022 19:15:55 Er allerlei culturele activiteiten zijn opgebouwd rond deze viering! Ja Weverkermis 37
1/6/2022 23:05:41 Varkenskop verkoop Ja Wever kermis 38

1/6/2022 23:10:19
Omdat het de mensen van het dorp samenbrengt in een gezellige warme sfeer. Het 
zorgt voor éénheid in het dorp!

Ja Wever Kermis
39

1/7/2022 13:51:16 oud volksfeest is dat zeker niet verloren mag gaan Ja 40

1/7/2022 16:41:30
dit een link is  met een betekenisvol verleden dat  men best  in ere houdt; 
Het  is een band , een link met  onze  voorouders  en hun devotie . 

Ja particulier
41

1/8/2022 16:06:46
een harmonie en verbondenheid met de plaatselijke bevolking - een traditie die voor 
jong en oud een samenhorigheidsgevoel creëert.

Ja
42

1/10/2022 10:44:50
Een mooie en waardevolle jaarlijkse gebeurtenis die met de plaatselijke 
gemeenschap n ook ver daarbuiten gevierd wordt. 

Ja

Pastorale Eenheid H. 
Edith stein Kortrijk - 
Parochie Sint-Antonius 
Abt Rollegem

Elk jaar een mooi feest met ommegang met geslacht varkentje aansluitend 
feestelijke eucharistieviering, tractorwijding en feestmaaltijd.

43

1/10/2022 10:45:58

Omdat het een traditie is die niet mag verloren gaan. Onze voorvaderen hebben het 
voor ons gedaan. In mijn kindertijd was het zalig om dit soort rituelen mee te maken. 
Trouwens mijn grootvader zaliger was slager en ging bij de plaatselijke boeren 
voornamelijk varkens slachten en af en toe hielp ik hem. Vandaar...

Ja
privé initiatief geen 
organisatie

U mag mij altijd contacteren indien ik kan helpen.

44

1/10/2022 11:03:13 Het is door de jaren een traditie geworden en past perfect bij het immaterieel erfgoed Ja

Heemkring Ter Ham 
Steenokkerzeel en 
Heemkring Campenholt 
Kampenhout 45

1/10/2022 12:14:26

tradities in ere moeten gehouden worden, sinds 1975 organiseren we deze viering, 
en omdat het veel dorpsgenoten samenbrengt. De vormelingen hielpen goed mee 
waardoor we ook jonge gezinnen bereikten bij deze vieringen. Na de coronaperiode 
hopen we dat we de viering mogen hervatten. Met de opbrengst van de verkoop 
steunen we de lokale basis- school en trakteren we de 75-plussers op een gratis 
ontbijt. 

Ja
Sint-Antoniuscomité 
Kozen

46



1/10/2022 15:07:50
Ze in onze parochie al 500 jaar bestaat en elk jaar een bron is van 
gemeenschapsvorming.  (Lees tekst in optionele toevoeging).

Ja
Kerkraad St. Antonius-Abt 
Oud-Turnhout

Wij organiseren elk jaar een St.Antoniusviering bestaande uit een misviering 
opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Oosthoven en met aansluitend 
een 'varkenskoppenverkoop' + wijding van paarden, honden en tractoren.  
Aansluitend een volksfeest dat de rest van de dag duurt en waarop een 
1.000-tal bezoekers aanwezig zijn.  Helaas moesten wij, omwille van het 
besmettingsgevaar de vieringen van 2021 en 2022 beperken.  Dit is bijzonder 
jammer want dit jaar 2022 bestaat de St. Antoniusviering in Oosthoven 500 
jaar.   Deze viering is nu met één jaar uitgesteld naar 2023, maar toch werd 
de kerk helemaal verlicht (zowel buitenzijde als binnen).

47

1/10/2022 16:13:00
Er gaan al zovele tradities verloren, maar de Sint-Antoniusviering brengt toch nog 
altijd heel wat mensen bij elkaar.

Ja
Parochie Sint-Jan 
Evangelist, Koningshooikt

48

1/10/2022 16:14:23
het, gezien de jaarlijkse opkomst, de mensen in ons dorp bijeenbrengt. Zeker in een 
klein dorp is dit een van de belangrijkste gebeurtenissen.

Ja
Parochie Sint-Job 
Puivelde 49

1/10/2022 18:37:31

Al was de viering van St.-Antonius slechts een reden om mensen bij mekaar te 
brengen, is al voldoende. 
De viering brengt honderden sympathisanten op de been.
Een groep sterk-geïnteresseerden zijn weken lang op voorhand in de weer om het 
hele gebeuren tot een goed einde te brengen.

 Een vrome traditie wordt erdoor in ere gehouden. 

Ja Kerkraad Geel-Bel
Dit jaar zal de viering zich beperken tot een eredienst in de kerk.
We hopen op betere tijden.

50

1/10/2022 19:33:24 dit echt nog levendig erfgoed is. Ja
Kon. Oudheidkundige 
Kring van het Land van 
Waasc

we wensen dit project veel steun.
51

1/10/2022 20:00:13

Omdat de viering begint met een dankmis ter ere van Sint-Antonius Abt, waarna ook 
de verering van zijn relikwie en het uitdelen van een prentje. 
Na  de viering volgt dan de verkoop van de offergaven buiten aan de kerkdeur.
Die brengt een massa mensen samen en zo voelt men de verbondenheid met de 
mensen van de parochie- en dorpsgemeenschap. De opbrengst is voor de helft voor 
een goed doel
en ook voor de verfraaiing van onze kerk.

Ja Parochie
Het is een eeuwenoude traditie. De mensen houden ervan - Ook Felix 
Timmermans schreef er een mooi verhaal over, nl. "De moedwillige 
varkenskop".

52

1/10/2022 20:45:27

Het mensen samen brengt in de kerk en later bij de verkoop. 
Het gaat over de verkoop van landbouwproducten. op deze manier leert vooral de 
jeugd voor een stuk de afkomst van ons voedsel kennen. 
De opbrengst gaat naar het goede doel.

Ja
Landelijke Gilde 
Bocholt/Kaulille

53

1/10/2022 23:16:56
Een middel om mensen rond een zinvol thema en liturgische viering samen te 
brengen in wintertijd

Ja Parochieraad Teuven

In onze parochie brengen we een gewijd broodje naar zieken en bejaarden 
en zijn sinds corona de samenkomst voor parochianen jammerlijk opgeschort. 
Het raden van het gewicht van een levend of artificieel varkentje met loterij 
van vleeswaren, is de attractie van het feest 54

1/11/2022 8:36:48 Waardering van een waardevol volksfeest en het koesteren van een erfgoedtraditie. Ja
Lokaal Bestuur 
Denderleeuw 55

1/11/2022 9:51:56
Traditie moet in ere worden gehouden. Ook als de kerkgang mindert of sluiting kerk 
plaats vindt.

Ja
Erfgoed-Heemkring 
Neerpelt 56

1/11/2022 11:54:09 zulke tradities ons christelijk erfgoed weerspiegelen Ja geen geen 57

1/11/2022 14:52:09
tradities er nu eenmaal zijn om in ere te houden, zeker op de Sint-Antoniusparochie 
waar we deel van uitmaken

Ja

Wij hebben reeds een jarenlange traditie (27 jaar) waarbij de vormelingen 
zich verkleden als patertjes en het varken in een ommegang rond de kerk 
dragen op het feest van Sint-Antonius. Zij volgen dan ook de viering mee en 
kijken daarna naar de tractorwijding. 58

1/11/2022 15:08:55
het net een traditie is. Tradities zijn er om in ere te houden. Daarnaast blijft de Sint-
Antoniusviering iets die leeft binnen de gemeente. Het verbindt mensen, zowel jong 
als oud.

Ja
Dienst cultuur en toerisme 
Anzegem

59
1/11/2022 16:16:32 Het een blijk is van trouw aan de traditie Ja Geen 60
1/11/2022 16:18:40 deze viering veel mensen samenbrengt Ja Nihil 61

1/11/2022 16:21:54
omdat ik jaren deze feestdag in Puivelde (Belsele) heb meegemaakt. Steeds een 
fijne dag beleefd en mooie herinneringen aan pastoor Piet De Nil waarvoor deze dag 
steeds een "hoogdag" was ! 

Ja
Heemkundige kring de 
Kluize (Sint-Gillis-Waas)

Hopelijk zal het stadsbestuur Sint-Niklaas (waartoe Puivelder nu behoort) zijn 
ondersteuning van dit gebeuren blijvend op de agenda plaatsen !

62

1/11/2022 16:28:39
Hij is de 2de patroonheilige van de parochie waar ik vroeger woonde en zijn feest 
werd steevast gevierd. Toontjeskermis metToontje onze reus en de dierenzegening 
en later een maaltijd met speenvarken op het menu, het was een hoogfeest!

Ja Geen

63

1/11/2022 16:31:34
 Respect voor het volksgeloof en uit traditie. Sint-Antonius abt ter ere en de parochie 
Nukerke ten bate.

Ja Parochie NUKERKE

 Sint-Antonius abt is de beschermheilige van de parochie Nukerke (Noster 
Protector Magnus). Solemniteit met koorzang op zondag 23 januari 22 om  
9.30 uur. Zegening met relikwie Ex ossibus Sancti Antonii Abbatis en 
aanreiken nieuwe gebedskaart. 64

1/11/2022 16:42:55 Is een veelgeliefde heilige, ik aanroep hem soms ook als ik iets niet vind. Ja Zustergemeenschap 65
1/11/2022 16:43:08 De visie van Antonius op de natuur is héél belangrijk! Ja Orde der Karmelieten Sint Antonius vieren op 17 januari 66



1/11/2022 16:56:30
ik heb als kind dikwijls de vieringen meegemaakt in de kerk. De navieringen mochten 
er ook zijn...

Ja reisleider
67

1/11/2022 17:03:19
Het mensen verbind, op deze dagen komen mensen bijeen om te vieren.
Vroeger tijden was dit in mijn dorp uitgebreid gevierd

Ja
68

1/11/2022 17:09:14 Het behoort tot ons cultureel en religieus erfgoed. Ja 69
1/11/2022 17:20:43 het feest behoor tnu eenmaal tot onze folklore, geeft kleur aan onze tradities... Ja 70

1/11/2022 17:42:44

Onze vzw Voor Kruis en Beeld Antwerpen heeft een 16°Eeuws gevelbeeld als 
erfgoed in de Sint Antoniusstraat (lees geschiedenis) , in Antwerpen toen 'n veel 
aanroepen hulpheilige, en zelfs nog. 
https://www.verbeelding.be/beelden/2000/sint-antoniusstraat-70
--We verwijzen eveneens naar de vieringen in Brasschaat - centrum ! grote festiviteit

Ja Voor Kruis en Beeld vzw
erfgoed is van grote waarde voor  onze jongeren , een extra dimensie aan 
hun levensstijl is zeker wenselijk

71

1/11/2022 17:47:09
Ook in Brasschaat mijn ouder gemeente is de dekenale kerk aan Sint Antonius met 
het varken gewijd! Nu woon ik er een gemeente meer naar Holland.

Ja Ik zelf
72

1/11/2022 18:29:24
het mensen uit de parochie ,de wijk samenbrengt en tradities moeten behouden 
blijven

Ja
werkgroep Liturgie 
Belsele ( Puivelde ) Sint-
Niklaas-West 73

1/11/2022 19:06:51
dit ook een gelegenheid is om binnen een bepaalde gemeenschap samen te zijn, en 
eenvoudige dingen in deze vorstmaand te vieren rond een toch wel échte 
volksheilige. 

Ja Abdij van Tongerlo

Ja, Ik zag ooit in Frankrijke een prachtige tentoonstelling van de 
O.L.Vrouwbeelden uit de kerken in de omtrek, en ik heb toen al gedacht : 'Dat 
zouden wij in Vlaanderen eens moeten doen met de beelden van de 
H.Antonius. Er zijn er zoveel, en zoveel verschillende, en zoveel echt mooie 
beelden. In zoveel parochiekerken staan er echt mooie St.Antoniusbeelden, 
oude, minder oude, volkse én kunstzinnige...' Dat zou een stimulans kunnen 
zij om zijn feest, en het gebeuren daaromtrent een boost te geven.

74
1/11/2022 19:10:15 toch normaal !!!! Ja 75

1/11/2022 19:13:38
het geloof de basis vormt van onze huidige cultuur ,zelfs deze weigert dat te 
erkennen

Ja
76

1/11/2022 20:54:20
het een oud gebruik was bij onze voorouders die in functie van offergave minder 
bedeelde konden helpen en dit moet voortleven in de gemeenschap

Ja Sint - Aldegondiskring As OK
77

1/11/2022 20:55:01 omdat onze tradities me zeer nauw aan het hart liggen Ja gep. 78

1/11/2022 21:02:20
het in onze gemeente het gedurende 40 jaar in herbruik is genomen en ondertussen 
een traditie is geworden

Ja
Sint- Aldegondiskring As 
en Niel- bij- As 79

1/11/2022 21:31:22 Omdat het een feest van de parachie is en veel mensen samem brengt Ja Parochie team 80

1/11/2022 21:49:49
Omdat mijn voornaam "Antoon" luidt en zij, met wie ik straks 63 jaar gehuwd ben, de 
17-de januari als mijn naamdag viert. Maar tegelijk natuurlijk ook en vooral om de 
traditie van de Sint-Antoniusvieringen te steunen.    

Ja
81

1/11/2022 21:53:52

Omdat ik mijn ouders van jongsaf aan hoorde vertellen hoeveel belang zij hechtten 
aan de Sint-Antoniusviering in de naburige gemeente Moerbeke-Waas.Door weer en 
wind trokken zij er te voet naar toe.Antonius moest en zou hun dieren 
beschermen.Geen enkel jaar vergeet ik 17 januari.

Ja Geen

82

1/12/2022 0:04:51
In De Mortel  Nederland word ook elk jaar Antonius vereerd  op 17 januari  is het  
Mortel zondag  Antonius is de patroonheilige van de  kerk en het  gilde 

Ja
83

1/12/2022 6:46:12 Verbinding Ja Parochie team 84

1/12/2022 6:59:20
onze voorouders die al vierden het feest heeft niet alleen een religieuze betekenis 
maar draagt bij tot ons verleden 

Ja
geen enkele gewoon fan 
van Heiligen, traditie en 
folklore

ook in Ingooigem is er een speciale viering staat niet bij de opgenoemde 
gemeenten 

85

1/12/2022 7:30:11
Het mensen samen brengt.  Gelovigen en ongelovigen. Samen vieren we feest. Als 
kind ging ik er naartoe en nu nog ga ik. Ik ben 60 jaar. Dit heeft grote indruk op me 
gemaakt.

Ja

Ik ging altijd naar de viering te Ingooigem 8570. (Anzegem)  De stoet met 
dieren en de viering met een geslacht varken in de kerk, het opbod na de 
mis. Zeer indrukwekkend.  Dit zou nooit mogen verwijnen.  Naar verluidt zijn 
ze ooit, bij ons te Ingooigem (Yvegem) zelfs alles  komen filmen vanuit 
Amerika. 86

1/12/2022 7:49:14 Omdat het mensen gelovig samenbrengt Ja - Vergeet ook niet de viering te Solt (Opitter, Bree) 87

1/12/2022 9:34:54
Het een mooie en oude traditie is. Mijn zoon heeft vroeger ook nog het varken 
gedragen in Ingooigem ( Anzegem ) via de KLJ.

Ja Femma
88

1/12/2022 14:02:37
het een traditie is in vele gemeenten en het oude gebruik van een winterommegang 
levendig houdt.

Ja
Yvegem Sportief 
Ingooigem, Culturele 
Raad Anzegem 89



1/12/2022 14:17:24

Volksgebruiken en gewoonten
In de volksgebruiken en gewoonten hebben we het ,00r het grijpen. Allereerst dient 
de St.- Antoniuskermis vermeld, op 17 januari, Sint- Antonius is de patroon—heilige 
tegen de varkensziekte. Bij de behandeling van de St.-Aldegondiskerk hebben we 
gezien, dat een houten, gebeeldhouwd St.- Antoniusbeeld zijn plaats heeft rechts op 
het zijaltaar. Het beeld stelt een stokoude kluizenaar voor, het biggetje aan zijn 
voeten verlaat hem nooit. Zoals gezegd wordt zijn feestdag op zeventien januari 
gevierd, Van heinde en ver komen die dag de boeren naar onze parochiekerk om 
bescherming af te smeken, en om van varkenspest en andere ziekten van hun dieren 
gespaard te blijven, Opoeteren, Opglabbeek, Meeuwen, Genk, Niel en Mechelen, 
alle naburige dorpen zijn talrijk vertegenwoordigd en op die dag is de kerk werkelijk 
te klein. Vóór het altaar staat een tafel, waarop de bedevaarders hun offers komen 
neerleggen, hoofdzakelijk halve of ganse varkenskoppen, benevens geld. Deze 
koppen worden na de kerkdienst publiek verkocht en de opbrengst overgemaakt aan 
mijnheer Pastoor. Voor de herbergiers en andere neringdoeners zijn bet daarna 
winstgevende uurtjes. Een glas bier, een grote borrel of een dikke sigaar kosten vijf 
cents. Een kapper bier voor de vrouwen, een kleine borrel en een sigaartje kosten 
slechts een "knepke" (vijf centiemen), Natuurlijk moet er ook gegeten worden en nu 
komen de bakkemiesenvlaaien voor de dag, en ook wel boterhammen met gerookte 
hesp of kipkap. Er is die dag eten volop, en groot en klein profiteert er eens van. Nu 
nog een spreuk in verband met deze voorname heilige: "Sint Tienus is 'n mèker of 'n 
brèker". Dat wil zeggen dat het vriezen begint op deze dag als het tot dan toe open 
weer geweest is, en omgekeerd dat het vriezen ophoudt bij streng of minder streng 
winterweer, En der weerspreuken, zoals er zovele bij onze voorouders aan de orde 
waren.

Ja Sint- Aldegondiskring

90
1/12/2022 15:46:03 De H. Antonius al veel goed heeft gedaan. Ja 91

1/12/2022 17:53:16
Het ons erfgoed is waar wij fier op zijn als houtemenaars. Het is samenkomen met je 
gemeenschap waar je u goed in voelt en je uzelf kunt zijn.

Ja
92

1/12/2022 18:50:44 Heel belangrijk Ja Sint Jorisgilde 93
1/13/2022 9:15:13 door de traditie mensen met elkaar (opnieuw) verbonden worden. Ja Kloosterkerk Den Haag Dank voor de gelegenheid deze aanvraag te steunen. 94

1/13/2022 13:45:21
ondanks de verminderende kerkgang en coronaperikelen moeten kerkelijke tradities 
in ere worden gehouden

Ja
Erfgoed-Heemkring 
Neerpelt

meerdere parochies in onze gemeente hebben een traditie en kerkelijk feest
Sint-Theunis is wel één van de belangrijkste. Parochie Sint-Willibrordus 
Herent Neerpelt
Onze kerk wordt nu wel gesloten omdat er maar één pastoor meer is onze 
federatie van 8 kerken. Maar de parochiale werken van het gehucht Herent in 
de gemeente Pelt wil de traditie bewaren...

95

1/13/2022 13:54:04 Het betreft immaterieel Erfgoed, de instandhouding waard Ja
Heemkunde 
Nieuwerkerken 96

1/13/2022 14:23:24

Het is een jaarlijks wederkerende activiteit die door onze kerkgemeenschap sterk 
gewaardeerd wordt. Buiten de reguliere kerkgangers trekt de misviering met nadien 
de verkoop van de offergaven heel wat extra volk. De varkenskop kent slechts één of 
twee kandidaat kopers, gezien er nog weinigen zijn die de kop kunnen bewerken. 
Een pakje bloedpensen, eieren,  speculaas in antoniusafbeelding, fles wijn, e.d. 
halen vlot 20 à 30 euro per stuk.
De verkoop van het restant van de paaskaars is een voorwerp waar sterk op 
geboden wordt.
De verkoop van de offergaven gebeurd in de kerk en heeft een sterk verbindend 
karakter.
De plaatselijke bakkers, keurslager en bloemisterij zijn onze voornaamste schenkers, 
buiten de giften van particulieren. 
De opbrengst van de verkoop wordt deels gebruikt voor onderhoud van de kerk en 
deels ten voordelen van kansarmen binnen de gemeente/parochie.

Ja
Voorzitter Kerkfabriek 
Sint Antonius Abt Zoersel
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1/13/2022 14:25:00 het in alle streken voorkomt. Ja 98

1/13/2022 16:04:09 De traditie zijn belang heeft en dient verdergezet Ja
Kerkfabriek st antonius 
oosthoven 99



1/13/2022 16:18:42

er een geloofsplatform in Sint-Antonius aanwezig is.
Niet alleen bij mezelf maar bij heel wat familieleden en personen uit onze omgeving.

Aanroeping in gebed, vooral op verloren voorwerpen of zaken is er in praktijk zeker 
aanwezig. 
Zijn beeltenis kom je her en der tegen in de huiskamers of verblijfplaatsen van 
dorpsgenoten. Vooral bij de generatie + 50. Men ziet er zijn beeld zelfs soms met het 
gezicht gedraaid naar de muur, tot een gebed verhoord is of een voorwerp 
teruggevonden...
 
Regelmatig merk je dat het beeld er niet meer zichtbaar staat of verdwenen van zijn  
vaste plaats. Dit als niet meer passend in hun interieur, of door de vervreemding in 
eigen kerkbeleving en of druk toelating door eigen kinderen - familie...schaamte, 
bijgeloof...
Maar het subtiele eigen geloof ( erin gestampt in de kindertijd,...) en de nostalgie hoe 
je ouders het op handen droegen voor een zekere bescherming en hulpaanbod bij 
nood, durft men het niet uit huis weg te halen.  En staat het H. Antonius beeld 
zogenaamd zelf onzichtbaar voor publiek, of totaal verloren maar toch beschermd in 
een direct bereikbare kast. Men weet hem veelal ogenblikkelijk boven te halen als er 
met serieuze intentie naar gevraagd word.

Er is in het taalgebruik nog vaak de vernoeming in de periode dat we iets zoeken: ' 
we gaan moeten lezen bij Tonius....'

Als kind werden we aangeleerd, de vraag aan De H Sint-Antonius om een verloren 
goed altijd te koppelen aan een waardig persoonlijke belofte. een belofte in eigen 
kunnen en mogelijkheid en goed doelend gericht. Deze belofte dan ook degelijk uit te 
voeren als het erop leek dat uw vragend gebed verhoord werd. Deze belofte kon vrij 
gekozen worden van een koperen muntjes afgifte bij zijn beeld  tot iets actiefs binnen 
de eigen leefwereld.

.In mijn kindertijd ( 1960-197...) vonden we zijn beeld op meerdere boerderijen bij de 
ingangsdeur van de varkensstallen, iets wat nu hoogstwaarschijnlijk niet meer  

Ja

100
1/13/2022 16:48:38 dit één van de oude tradities zijn die moeten bewaard worden. Ja Gidsen Affligem In Essene trekt dit jaarlijks gebeuren vele nieuwsgierigen aan! 101

1/13/2022 17:40:38
Het is een zinvol en volks gebeuren. Het brengt mensen samen  en ... volksdevoties 
zijn waardevol!

Ja Religieuze groepen 
102

1/13/2022 17:45:42 dit eigen is aan ons en het al zo geteisterde Vlaamse platteland Ja particulier 103

1/13/2022 18:17:55
het een blijvende herinnering is aan voorbij tijden en aan een voor goed verloren 
homogene maatschappij.

Ja Asteroïde Iddergem
104

1/13/2022 18:37:06 Tradities er zijn om in ere te houden Ja Inwoner Wever 105
1/13/2022 19:05:03 dit deel uitmaakt van onze geschiedenis. Ja 106

1/13/2022 19:05:44
Het een fijne dorpstraditie is. Een moment om allemaal samen te komen en bij te 
praten. 

Ja
107

1/13/2022 20:42:32
het nog één van die oude, wijze, kerkelijke en folkloristische gebruiken gericht op 
steun aan minderbegoeden moeten blijven bestaan

Ja In persoonlijke naam.
Ik sympathiseer met de Davidsfonds, afdeling Glabbeek, dat elk jaar in 
Wever een varkenskoppenverkoop organiseert. 108

1/13/2022 21:09:27
het stabiliteit geeft bij mensen, en een culturele identiteit helpt opbouwen.
En omdat we nood hebben aan geworteld zijn. Bovendien helpt het nog iets van 
godsdienst over te brengen, al is het dan godsdienstige folklore

Ja Veel succes
109

1/13/2022 21:45:46 deze behoort het religieuze erfgoed van godsdienstbeleving Ja Kana Kortenaken 110
1/14/2022 8:15:11 Verering Sint -Antonius ,Erfgoed ,Traditie Ja Samana Kapellen Binding Parochie en erfgoed 111

1/14/2022 9:08:46
het een belangrijke dag is voor onze parochie , en het een geweldig samen-zijn 
bevordert !

Ja
112

1/14/2022 10:29:56 Onze historische tradities in ere houden is een rijkdom . Ja
gemeentelijke gidsen 
Affligem 113

1/14/2022 10:40:16 Het deel is van ons Vlaams erfgoed, folklore en traditie Ja 114
1/14/2022 10:49:00 Jaarlijkse Salphenkermis-viering in Malle mag niet verdwijnen Ja 115
1/14/2022 10:50:27 ik het belangrijk vind dat onze cultuur bewaard wordt. Ja 116

1/14/2022 11:17:01
Het hoort bij wie we zijn en de eigenheid van de streek. Het is cultureel erfgoed dat 
niet mag verloren gaan.

Ja Kwb We moeten ons verleden blijven beschermen en koesteren wie we zijn.
117

1/14/2022 11:19:16
Is en blijft een bevestiging van het samenhorigheidsgevoel van de betrokken 
“hoveniers” of groentetelers 

Ja
zoon van een 
groenteteler uit Mechelen 118

1/14/2022 12:09:55
ik geboren ben in Moerbeke-Waas en er gedoopt ben in de Sint-Antoniuskerk
"(met) Sintentoon" = 17 januari was thuis een "referentiedag",
 à la "op Bamisse" = feestdag van Sint-Bavo, bisdom Gent 

Ja privépersoon
119

1/14/2022 12:21:39
traditiegebonden vieringen bakens zijn in mijn geheugen waarin ik de eigenheid van 
de regionale cultuur koester

Ja Geen
120



1/14/2022 13:41:10
Sint Antonius abt wordt wel degelijk vereerd in West vlaanderen. In de kerk van 
Ingooigem (Stijn Steuvels)  Schuiferskapelle en ook in het noorden van het bisdom

Ja Pastoor Emeritus

Ik was pastoor van de Sint-Antoniuskerk van de parochie op het grondgebied 
Meulebeke Ardooie Pittem .  Vele keren hielp ik de mensen op weg naar Sint-
Antonius abt omdat de patroon van mijn kerk Sint antonius van Padua was 
(voor de verloren voorwerpen) 121

1/14/2022 14:45:03 omwille van de rijkdom aan folklore, gebruiken, rituelen, ... die ermee samengaat Ja
Koninklijke Sint-Jorisgilde 
Oostmalle 122

1/14/2022 14:47:02 Het is een heel goede traditie Ja
KF St Leonardus 
Ziudschote

Het is goed te blijven proberen om zulke tradities in cultureel  erfgoed te laten 
opnemen 123

1/14/2022 14:49:27 Het toch behoort tot het religieuze bewustzijn van vele jaren geleden. Ja
Geen wel in de jaren 
1940 tot 1963 inwoner 
van Herentals 

Ik denk dat het een andere St Anthonius is dan die met de feesten rond 
varkenskop. In de tijd dat ik in H woonde was er en is er nog een klooster van 
paters Capucijnen met aangehecht aan het klooster een hele rij grotten van 
St St Anthonius ( nu afgebroken) . Als kind bezochten we vaak al die grotten , 
altijd vergezeld van ouders want ze boezemde ons schrik in . Ze waren 
donker en er was ook een grot met de duivel grote rare beelden voor ons 
kinderen. Ze hadden veel beziens . Na de mis werden ze door velen bezocht 
waarschijnlijk als devotie voor de H Anthonius.

124

1/14/2022 15:00:34
tradities dienen bewaard te worden en levend gehouden als erfgoed en deel van 
onze eigenheid als volk

Ja
kerkfabriek Oorbeek 
Kumtich 125

1/14/2022 15:15:51 dit reeds honderden jaren bestaat Ja 126

1/14/2022 15:28:47
Sint-Antonius een zeer volkse Heilige is. Door iedereen gekend en geeerd en graag 
gezien.

Ja zustergemeenschap hilona.verloo@skynet.be
127

1/14/2022 15:34:57 ja Ja harmonie Glabbeek 128

1/14/2022 15:44:53

Als gidse voor toerisme Affligem is dit voor één van onze deelgemeente Essene van 
groot belang. Jaarlijks een verzorgde belevenis, eucharistieviering, dorpsfeest, 
openbare verkoop ten voordele van goede doelen, mensen samen brengen, 
wandelingen en vertellingen over St. Antonius. En wetende dat er elk jaar volk naar 
toe komt om dit mee te beleven.

Ja Toerisme Affligem (gidse)

129

1/14/2022 15:53:03 tradities anders geen tradities meer zijn Ja
kerkfabriek st martinus 
moorsel

meer dan 300j moorselse mis in herdersem bestaat nog als dankbare 
bedevaart voor redding v d varkens en mensen v d pest in de regio i d 17de 
eeuw 130

1/14/2022 16:12:39

omdat het vroeger en nu nog bij de wat oudere generaties een markant gegeven was 
in hun (gelovige) samenleving. In twee dorpen waar mijn voorouders actief waren, 
Iddergem en Essene leefde dit sterk. Het was een maatschappijbindende 
gebeurtenis waarbij na de mis buiten varkenskoppen e.d. werden verkocht en een 
stevige borrel gedronken werd. Het was samen met de kermis één van de 
hoogtepunten van het gemeenschapsleven. 

Ja
Parcum en plaatselijke 
Erfgoedorganisatie

131
1/14/2022 16:22:16 de tradities bewaard moeten blijven Ja geen 132

1/14/2022 16:28:39
Dit een verwijzing blijft naar de oorsprong van ons dorp en haar inwoners wat een 
toegevoegde waarde kan zijn voor alle nieuwe houtemnaars bovendien is het een 
mooi gemeenschapsmoment rond deze prachtige dorpskerk 

Ja Privé 
133

1/14/2022 16:33:58
een eeuwenoude traditie met een novene van 9 dinsdagen in "Knutsegem-Strijpen 
OVl) mag niet verloren gaan.

Ja Oud lid KVLV
134

1/14/2022 16:35:57 ja als erfgoed Ja
medewerker erfgoed 
inventarisatie stad Brugge

135

1/14/2022 16:47:05
cultureel erfgoed een belangrijke inrijpoort kan zijn om vanuit de christelijke 
levensbeschouwing in dialoog te gaan met de hedendaagse kerk be-zoeker.

Ja CCV Vlaams-Brabant
136

1/14/2022 16:55:52

Het is/was een belangrijke religieus gebeuren vooral in landelijke gebieden. De 
folklore rond dit religieus feest is een niet onbelangrijke pijler in ons volkskundig 
verleden.  Het gebruik is ook bij ons verdwenen. De viering van Sint-Antonius in een 
kleine kapel samen met de mensen uit de buurt was zeer verbindend. 

Ja

kerkfabriek Sint-Denijs, 
Serskamp. Ook lid van 
vroegere kapel comité dat 
de Sint-Antoniusviering 
organiseerde.

Het verdwijnen van de initiatiefnemer en eigenaar van de kapel deed de 
Antoniusviering de das om. De nieuwe eigenaars hebben weinig of geen 
interesse meer en de kapel is dicht.

137

1/14/2022 17:22:29
Het een laagdrempelige bijeenkomst mogelijk maakt waarin de deelnemers zich 
verbonden voelen met de bevolking en mede hierdoor een ruim aanbod ontstaat voor 
deelname voor en door vrijwilligers.

Ja
Voorzitter kerkfabriek H. 
Bernadette te Mortsel - 
Edegem. 138

1/14/2022 17:50:07
Dit is zeer belangrijk. In onze gemeenten Malle, Zoersel, St Antonius, Brasschaat, …. 
hopen we dit te laten bestaan. 

Ja
Schepen gemeente 
Zoersel

Hopelijk blijft het een activiteit die blijft bestaan.
139

1/14/2022 18:52:31 Het een stuk geschiedenis/traditie is dat niet verloren mag gaan. Ja
Wever Kermis 
(Varkenskopverkoop ter 
ere van Sint Antonius) 140

1/14/2022 19:31:42

omdat het historisch is verankerd in een geloofsgemeenschap. Ook de omliggende 
parochies die  loskomen van de moederkerk in Brasschaat  deden verder met deze 
traditie rondom hun 'nieuwe toren'  . Vandaag is hij de patroon van de gevormde 
pastorale eenheid samen met apostel H. Jacobus (patroon Kapellen). 

Ja
Kerkraad Maria ter Heide 
afgev. Bisschop Bony

141



1/14/2022 20:14:45

folklore en tradities, een houvast bieden. Het heeft een verbindende waarde, over 
alle generaties heen. Ik heb het zelf als kind mogen ervaren. Tot op vandaag kan ik 
deze traditie doorgeven aan nieuwe jonge mensen... En nu we deze feestdagen in 
coronatijd minder intens kunnen beleven, laat ons des te meer aanvoelen hoe zeer 
deze traditie moet blijven bestaan. Het is er één van onschatbare waarde! 
Deze Heiligen-verering is een vorm van stilstaan. De tijden veranderen, maar de 
verering op zich verandert niet. Mensen hebben vandaag meer dan deze steun 
nodig. Ik weet dat dit verhaal/deze traditie ook in 2022, binnen onze huidige 
levensvisie, kan verteld en beleefd worden. Zeker weten!

Ja Vrije School Herdersem 

142

1/14/2022 20:58:01 het een mooie combinatie is van gebed, cultuur, dienstbaarheid... Ja
Pastorale eenheid H 
Maria Magdalena Mortsel-
Edegem 143

1/14/2022 20:58:42
we al verschillende jaren samen met veel bewoners van Glabbeek dit uitbundig 
vieren ook meteen verkenskoppen verkoop 

Ja
Sint Antoniusviering 
Wever 

Het zou spijtig zijn dat dergelijke vieringen zouden verloren gaan 
144

1/14/2022 21:21:19 Dergelijke vieringen hun waarde hebben Ja 145

1/14/2022 21:34:16
Deze vieringen zijn in sommige streken, en gemeenten een hoogtepunt van sociaal 
gebeuren.   Ook de lokale gastronomie deelt in de "prijzen" bij een St-Antoniusviering!

Ja St. Boniface Antwerpen
146

1/14/2022 21:50:22 Dit tot ons erfgoed behoort Ja Focus Glabbeek 147

1/15/2022 7:31:53
het een deel uitmaakt van ons dorp, onze geschiedenis, het brengt de mensen op 
een positieve manier samen en het is een traditie die in ere gehouden moet worden

Ja inwoner van Wever
148

1/15/2022 8:31:55 deze vieringen teruggaan op onze volksaard al eeuwen lang. Ja Abdij van To,ngerlo 
Mij lijkt een tentoonstelling met ( vaak heel mooie, oude) beelden van 
'Toontje met het varken' een goede gelegenheid om hierop de aandacht te 
trekken. Er is materiaal voorhanden in overvloed in onze parochiekerken. 149

1/15/2022 8:32:06
De vieringen en de gebeden troost  en moed geven aan de zieken en hun familie in 
moeilijke, soms uitzichtloze situaties.

Ja
150

1/15/2022 9:15:58
omdat dit een belangrijke uiting is van gemeenschapsvorming, van het kostbare 
weefsel, dat zo belangrijk is voor het instandhouden van identiteit in een vloeibare 
wereld.

Ja Davidsfonds Kessel-Lo
151

1/15/2022 10:31:35 Het kleur geeftaan de feestdagen en liturgie Ja
Parochie Sint Antonius  
2930 Brasschaat

In Brasschaat bestaat schitterende viering ( met 2 beenhouwers en 
varkenskoppen )van Sint Antonius in de St Antoniuskerk centrum Brsschaat. 
Dit kan ook de jonge kleinkinderen enthousias-meren. 152

1/15/2022 10:56:55 Antonius nog dikwijls aanbeden wordt.... Ja 153

1/15/2022 13:24:27
dergelijke religieuze en andere culturele gebruiken een grote maatschappelijke 
waarde hebben en zulke culturele verrijking moet gewaarborgd worden in een steeds 
vergrauwende maatschappij.

Ja n.v.t.
Vlaanderen zou er zeer goed aan doen om dergelijke culturele gebruiken en 
gebeurens te waarborgen, steunen en verruimen.

154

1/15/2022 13:35:52

Hij wordt ieder jaar in onze parochie Sint Pieter in Rotselaar centrum gevierd, met 
een verkoop van hoofdzakelijk landbouwproducten ook de varkenskoppen al dan niet 
in chocolade ontbreken niet. Het is een gezellig samen zijn met zwarte pensen en 
jenevertjes (dit jaar niet in verband met covid) bij vuurkorven.

Ja privé

155
1/15/2022 15:31:15 Tradities moeten we behouden Ja 156

1/15/2022 16:43:33 dit al zolang er is bij ons in de parochie, en als folklore niet mag verdwijnen Ja Middenstand
In Sint Antonius Zoersel bestaat dit al zolang ik leef, ben nu 77. Vroeger als 
ik bakker was schonken wij altijd speculaas met de afbeelding van de heilige 
Antonius voor de verkoop ten voordele van de kerk bij ons. 157

1/15/2022 17:11:10

Sint-Antonius was een gewoon man, onder de mensen. Vandaag brengt hij via de 
Sint-Antoniusvieringen nog steeds veel mensen bij elkaar. Hoewel de Katholieke 
Kerk steeds minder voet aan wal heeft in Vlaanderen, blijven traditie en rituelen sterk 
vervlochten met ons maatschappelijk weefsel. Met de Sint-Antoniusvieringen 
brengen veelal kleine parochiegemeenschappen nog steeds heel wat mensen op de 
been. De folklore trekt daarbij aan, maar ook het gemeenschapsgevoel. Het is 
belangrijk om tradities te beschermen, ze dreigen immers verloren te gaan. Het is 
daarbij goed om niet enkel naar grote evenementen (denk aan Aalst Carnaval) te 
kijken, maar ook kleine tradities te beschermen. In een globaliserende wereld, dreigt 
immers ook de lokale verankering van mensen te verdwijnen. Net een feest als de 
Sint-Antoniusviering kan mensen verbinden met de geschiedenis van en de 
gemeenschap in hun gemeente.

Ja

158

1/15/2022 18:04:58

Omdat het een traditie is die soms honderden jaren terug gaat en nog steeds 
levendig is. Het is ook typisch Vlaams met het aanbrengen van de 'offers' in een 
optocht. Met de verkoop van de varkenskoppen, klein pluimvee en allerlei andere 
zaken. Met de zegening van de dieren of de tractoren. Maar ook steeds met een 
religieuze inbreng. En het is een feit dat er nog nieuwe vieringen bijkomen, het is 
absoluut geen uitstervende traditie.

Ja

Ik bezit een uitgebreide verzameling over Sint Antonius en ik had eigenlijk 
moeten deelnemen aan de informatiemomenten, maar mijn echtgenote is een 
jaar geleden onverwacht overleden en daardoor is mijn passie voor Sint 
Antonius tijdelijk op een laag pitje.

159
1/15/2022 18:42:21 Ik heb veel sint antonius. Hij helpt ons vaak met terugvinden van verloren dingen. Ja Parochie mortsel 160



1/15/2022 22:27:10
Ons verleden is tevens onze toekomst: de culturele band die het samen beleven van 
gemeenschapsankers smeedt tussen mensen is een onderdeel van wat men 
samenleving noemt, zonder samenleving is er geen vooruitgang mogelijk. 

Ja Heemkring Lebbeke
161

1/16/2022 11:27:42
Het 1 van de grootste volksfeesten is die jaarlijks terug komt in ons dorp. Met mooie 
oude rituelen en gewoontes.

Ja zalfen
162

1/16/2022 11:56:00

Sint-Antonius is de patroonheilige van het vee, de slachters en de slagers en in vele 
dorpen bestaat al jaren de traditie van de varkenskoppenverkoop. Het gaat om een 
heus volksfeest waarbij veel mensen en verenigingen betrokken zijn. Covid versnelt 
de teloorgang van volksfeesten en dus ook deze traditie jammer genoeg. Ook de 
bereiding van een varkenskop is een traditie die in het gedrang komt. Enerzijds door 
de verminderde vleesconsumptie en anderzijds zijn varkenswangen een delicatesse 
geworden. Het is vandaag de dag moeilijk om een varkenskop mét kaken aan te 
vinden. Bovendien vinden de kopers van de kop ook niemand meer om die te 
bereiden.

Ja Erfgoedcel de Merode
In onze regio is er nog iemand die zich herinnert hoe de bereiding van de 
varkenskop in zijn werk ging; mogelijks interessant als bron en misschien 
stilaan de moeite waard om deze traditie duurzaam te documenteren?

163

1/16/2022 12:14:39
Het traditie is en tradities en folklore zijn ver zoek. Het is belangrijk dat onze kinderen 
de waarden van het dorp hoog houden.

Ja
164

1/16/2022 13:51:20

In mijn geboortedorp (Koningshooikt-Lier)werd mijn jeugd Sint Antonius echt gevierd 
als een heilige "van ons dorp". Zelf heb ik in mijn verre jeugd in de jaarlijkse procesie 
een aantal keren als Sint Antonius met een nagemaakt varkentje onder de arm mee 
gemaakt.
Felix Timmermans heeft deze vieringen in een van zijn verhalen opgenomen. Het 
dorp had zelfs een bijnaam "varkensjut". 

Ja persoonlijk

165

1/16/2022 13:55:35
De volkse tradities rond het kerkelijke gebeuren verdwijnen veel te vlug en waren erg 
belangrijk in vele dorpen en steden, en verbond de gemeenschap, een 
verbondenheid die nog verder verdwijnt. 

Ja
166

1/16/2022 14:40:13
het belangrijk is dat tradities bewaard worden èn omdat ik heel veel mensen ontmoet 
die Sint Antonius vereren!

Ja
Pastoraal werkster UZ 
Gent 167

1/17/2022 8:34:38
een mens nood heeft aan rituelen en vieringen, die mensen met elkaar verbinden, 
ook generaties van vroeger en nu

Ja geen geen
168

1/17/2022 10:56:35
Deze viering verbindend werkt, heel wat mensen samen brengt. Tradities en rituelen 
moeten bewaard blijven voor de toekomst.

Ja Toerisme Oud-Turnhout
169

1/17/2022 11:33:15 het mensen van lokale gemeenschappen samenbrengt en tradities levend blijven. Ja Ontroerend Erfgoed 170
1/17/2022 12:51:14 het een jarenlange traditie is , die volgens mij niet mag verloren gaan! Ja 171

1/17/2022 13:27:23
Het een belangrijk deel van ons immaterieel (religieus) erfgoed is. Alleen het 
verleden kan ons dingen leren voor de toekomst, maar dan moeten we eerst goed 
zorg dragen voor dat verleden!

Ja
172

1/17/2022 13:36:11
het een eeuwenoude traditie is die moet blijven bestaan en varkenskoppen verkopen 
na de hoogmis.

Ja >Dorpeling Wolfsdonk
173

1/17/2022 13:58:06 ik wil dat die volkse tradities behouden blijven Ja Davidsfonds 174
1/17/2022 14:05:36 Het is een deel van onze geschiedenis, een deel van onze ware aard Ja 175
1/17/2022 14:06:52 Het er ons helpt aan te herinneren wat er voor onze voorouders belangrijk was. Ja 176

1/17/2022 14:37:10
ik vind dat er reeds te veel geschiedenis is verdwenen, ook om de huidige generatie 
hen er attent van maken.

Ja privé
177

1/17/2022 16:15:03

Ja zeker, iets authentieks. En zulke dingen MOETEN blijven. Ze geven onze cultuur 
aan. Deze morgen werd dat door de weerman gezegd dat het vandaag St-Antonius 
is. En ik dacht direct aan het jaar 1974-1976 in Ranst was er steeds een grote 
viering. Gin van H. mis tot de varkenskoppen. Die werd verkocht en steeds door de 
burgemeester gekocht.
Men had zelfs een lied dat speciaal wed gezongen. Op youtube is er een filmpje van 
te bekijken:  
https://www.youtube.com/watch?v=EWnmecULego&ab_channel=ikwashier.live 

Ja particulier

178

1/17/2022 16:20:39
…ze een wijd publiek weten te bereiken ondanks de pluralistische context van deze 
postmoderne samenleving.

Ja
179

1/17/2022 16:41:03
Van jongsafaan  - en ik ben nu bijna 87 - zeg ik, als ik iets kwijt ben, "Sint Antonius, 
beste vrin'd, geef  dat ik...vind" en lukt dat ook ! 

Ja
180

1/17/2022 16:41:07

Bij ons in 'Yvegem' bijnaam van Ingooigem, deelgemeente van Anzegem, bestaat de 
St. Antonius viering op de 3de zondag van januari al sinds mensengeheugen. Na de 
Hoogmis, een processie met op het einde de openbare verkoop van varkenskoppen. 
Folklore en traditie die niet mag verloren gaan!

Ja particulier 

181

1/17/2022 16:46:24
heiligen en hun tradities ons doen stilstaan bij het feit dat grenzen verleggen mogelijk 
is.

Ja Grub Street
Een van de onderwerpen in mijn nieuwsbrief Grub Street is het verhaal van 
Rennes-le-Château, waarin de heilge Antonius een belangrijke rol speelt.

182

1/17/2022 17:37:30
Ik woon in het dorpje Overlangel (Nederland) met de kerk vernoemd naar Antonius 
Abt. Met een beeld van Antonius Abt met een varken aan zijn voeten! 

Ja Nvt Goed initiatief!
183



1/17/2022 17:44:00

op de schoorsteenmantel van mijn tante Christiane in Geraardsbergen altijd ter ere 
van Sint-Antonius een ontstoken kaars staat te branden. Zij en ik gaan geregeld naar 
de (grote) kapel in Knutsegem bij Velzeke (Zottegem) waar Sint-Antonius vereerd 
wordt.

Ja geen Traditie of geloof : Sint-Antonius zal en moet bij ons blijven.

184

1/17/2022 18:22:30
Er heel wat kerken de naam kregen EN er ook een specifieke verering van de heilige 
plaatsvindt.

Ja BG Brecht
185

1/17/2022 19:06:27

Wij dit feest zelf jaarlijks eren op Zalfen kermis in Oostmalle. Dit is een groot 
authentiek dorpsgebeuren waarin de Sint-Antoniuskapel op Salpen een grote rol 
speelt. Met dit gebeuren wordt De Sint-Antoniusviering al 50 jaar lang jaarlijks 
gevierd.

Ja Den Zalfsen Herberg

186
1/17/2022 20:12:15 het de mensen verenigt Ja 187
1/17/2022 20:13:22 het mensen samen brengt Ja 188
1/17/2022 20:15:21 tradities belangrijk zijn Ja 189

1/17/2022 21:21:44
de figuur van Antonius Abt inspirerend is en de viering van zijn feest met een flinke 
folkloretoets niet alleen gemeenschapsvormend is maar ook ondersteuning biedt aan 
mensen in armoede. 

Ja individueel
190

1/17/2022 21:25:15

het vereren van Sint-Antonius met het varkentje werkelijk een traditie vormt en het is 
eigen aan tradities dat zij tot stand gekomen zijn via een proces van reageren op 
geestelijke behoeften. De reacties hebben zich gaandeweg 'gekristalliseerd' tot een 
doorheen de jaren vastliggende vast gegeven, een 'traditie'.  

Ja

Gezien mijn leeftijd, 88 
jaar in juli jl., ben ik geen 
actief lid meer van 
verenigingen.  

Kerknet, doe voort!

191

1/18/2022 0:03:54
dit voor mij deel uitmaakt van ons folkloristische en immaterieel cultureel erfgoed en 
in Malle gepaard gaat met een zeer verbindende viering met tal van 
sympathisanten/bezoekers

Ja
192

1/18/2022 0:10:36 Niet alles van vroeger mag verdwijnen Ja
Lid van parochie 
Wolfsdonk 193

1/18/2022 9:43:36 het een eeuwen oud zinvol gebruik is. Ja PHA 194

1/18/2022 9:53:16

Religieus erfgoed is zeker in dorpsgemeenschappen vaak een verbindende (en 
onderscheidende) factor. De tradities zijn vaak eigen aan een dorp en vormen de 
aanleiding tot feestelijkheden, vrijwillig engagement en zelfs lokaal toerisme. In 
Herdersem vormt de zg. 'Moorselse Mis' tijdens St-Antoniuskermis de aanleiding tot 
een verbroedering tussen twee naburige dorpen.  Sint-Antonius-abt (de Egyptenaar) 
is in de hele christelijke wereld (oost en west) een populaire heilige. In tijden van 
globalisering, migratie en pluralisering kan hij een verbindende figuur zijn tussen 
christenen van diverse achtergrond. Als woestijnmonnik en stichter van het 
christelijke monnikendom vestigt Antonius de aandacht op 'andere waarden' dan 
materialisme, hebzucht en oppervlakkige selfie-cultus. 

Ja
Sint-Gudulaparochie 
Aalst-rechteroever

195

1/18/2022 11:17:58 omdat het een dorp verbindt, ook jeugd werkt hier vaak aan mee Ja /

ik ben niet betrokken bij de organisatie, maar de St-Antoniusommegang in 
Ingooigem zou na 70 jaar hoogstwaarschijnlijk ophouden te bestaan. Het 
werd al 2j afgelast is  door covid, en nu wordt gezegd dat de organisatie in 
2023 geen nieuwe editie zou organiseren. Ook omdat ze problemen krijgen 
met het voedselagentschap als het varken gedragen wordt terwijl het buiten 
warm is. 196

1/18/2022 11:29:00
om aan de minder bedeelden te blijven denken Sint Antonius gaf alles weg aan de 
armen

Ja
Parochie O.L.Vrouw an 
Lourdes en Sint Antonius 197

1/18/2022 14:52:09
ik die in Oosthoven al ken van kleins af aan. Er wordt in onze familie veel belang aan 
gehecht.

Ja
198

1/18/2022 14:58:13
Er al zoveel verloren gaat!
Aub dit gebeuren niet!

Ja Geen
199

1/18/2022 15:55:11
Een deel van onze identiteit als Belg hangt samen met bepaalde tradities zoals deze. 
Het doet ons herinneren aan onze geschiedenis en brengt mensen samen. 

Ja
200

1/18/2022 16:01:52 Dit mensen van oosthoven verbindt Ja ? 201
1/18/2022 16:28:05 jarenlange tradities niet mogen verdwijnen Ja 202

1/18/2022 16:44:38
Sint-Antoniusvieringen zijn een jarenlange traditie in de kerk en in het parochiaal 
centrum van Nederhasselt.

Ja
Kerk en Parochiaal 
Centrum 203

1/18/2022 16:49:20
Elk jaar laten wij onze hond hier zegenen. Verder is het gewoon een aangename 
bijeenkomst met de lokale bewoners.

Ja
204

1/18/2022 17:09:15 Het een echt volksfeest is! Ja Geen 205
1/18/2022 17:30:02 Ons erfgoed is Ja 206
1/18/2022 17:46:25 Het een leuke dropse activiteit is Ja 207
1/18/2022 18:12:12 Traditie is in oud turnhout Ja 208
1/18/2022 18:13:25 Het een mooie traditie is en de mensen docht bij elkaar brengt. Ja Buurtbewoner 209
1/18/2022 18:51:51 Eeuwenoude traditie Ja buurtwerking ‘t Hoksent 210

1/18/2022 18:53:38
Dit nog steeds een hels volksgebeuren is, heel Oosthoven leeft hiervan op. Iedereen 
komt dan uit z'n kot. 

Ja
211

1/18/2022 19:07:10 Ik heel erg graag in Sint-Antonius Oosthoven woon. Ja 212



1/18/2022 19:18:31
Het al 500 jaar traditie is, die vooral moet blijven bestaan in onze kleine 
gemeenschap, voor het heden en toekomst. Er komen vele mensen naar toe, voor 
deze prachtige viering. 

Ja
213

1/18/2022 19:50:38 Het traditie is, brengt het dorp bij elkaar . Ja Ferm
Één traditie die 500jaar bestaat mag niet verdwijnen. Is eigen aan ons kleine 
dorp. Op deze dag is iedereen op pad met dieren , verenigingen komen naar 
buiten . 214

1/18/2022 19:52:31 Traditie Ja LRV St. BAVO Een traditie die 500jaar bestaat mag niet meer verdwijnen. 215
1/18/2022 20:12:04 Tradities vormen onze geschiedenis en onze waarden Ja 216

1/18/2022 20:26:57
Veel tradities verdwijnen, Volgende generaties moeten deze beleving kunnen 
meemaken

Ja
217

1/18/2022 20:56:32
deze vieringen sterk bijdragen aan het uitdragen van de christelijke normen en 
waarden. Bovendien brengen ze de mensen dichter bij elkaar, zorgen ze voor nieuwe 
contacten en waarme menselijke interacties.

Ja
Werkgroep Kapel Achtel-
Rijkevorsel

218

1/18/2022 21:00:46

Dit brengt de mensen van zowel dichtbij als veraf al jaren bij elkaar, gelovig of niet. 
Het is een unicum in de regio, een combinatie van folklore, muziek, 
verenigingsleven, geloof, geschiedenis, verblijdenis. Positiviteit/ tradities/...zorgen 
voor verbondenheid, over de generaties heen. Het is een jaarlijks evenement waar 
jong en oud naar uit kijkt! 

Ja
Koninklijke Harmonie Sint 
Antonius Oosthoven

219

1/18/2022 21:29:40
Tradities leven van generatie op generatie. Het is iets wat onze voorouders voor ons 
hebben nagelaten

Ja

Erfgoed Noorderkempen, 
Heemkundekring 
Corsendonca, centraal 
kerkbestuur Oud-turnhout 220

1/18/2022 21:32:35 Wij altijd meedoen Ja 221

1/18/2022 23:09:48
St. Antonius er voor de minder bedeelden was! Hij moet ons én de politiek er blijvend 
aan herinneren dat er nu nog steeds 16 % van de mensen onder de armoede grens 
leven in België

Ja

Kerkraad St. Antoius 
Oosthoven - Kon. 
Harmonie St. Antonius 
Oosthoven - Zang- en 
Volkskoor St. Antonius 
Oosthovenie St. Antonius

Na de kerkdienst met Koor en Harmonie moet deze traditie in Oosthoven 
(Oud-Turnhout) als een Volksfeest in ere gehouden blijven - Als immaterieel 
erfgoed, dus!

222

1/18/2022 23:42:48

Ze maken deel uit van het volksgeloof, dat is geworteld in het dagelijks leven van 
mensen die honderden jaren geleden hebben geleefd. Op hun niveau en in hun tijd 
zijn ze als het ware ervaringsdekundigen geworden, die hun dagelijks leven niet los 
hebben gezien van een spirituele realiteit, die de verbondenheid en betrokkenheid 
van elk levend wezen hebben ervaren...'ecologie avant la lettre' of hoe het verleden 
ons brengt bij de gloeiend hete realiteit van de klimaatproblematiek.

Ja

223

1/18/2022 23:47:42
Het is een leuke traditie die dorpelingen samen brengt. 67 jaar geleden maakte ik het 
voor het eerst mee. Wat van gestel, Jan van gestel, ...

Ja -------
224

1/19/2022 0:04:24
Het brengt mensen bij elkaar en onze heilige mag gevierd blijven met al zijn 
activiteiten er rond

Ja Moet erfgoed worden deze traditie mag nooit ophouden
225

1/19/2022 0:10:22
deze bijeenkomst telkens voor verbondenheid zorgt in onze parochie. Meer dan 
welke andere activiteit doorheen het jaar.

Ja Scouts Ansarat
226

1/19/2022 5:16:00 Omdat deze traditie behouden moet worden Ja 227

1/19/2022 6:24:13
omdat het de mensen samen brengt en ons ook verbindt met de vorige generaties 
die dit vierden 

Ja geen wordt nog in verschillende andere parochies gevierd 
228

1/19/2022 7:52:16 Dit een gegeven uit de geschiedenis is en men's en dier bij elkaar brengt Ja 229
1/19/2022 9:33:52 Ja Ja 230

1/19/2022 9:59:32
Het gewoonweg een oude traditie is die niet verloren mag gaan zoals er al zo velen 
vloten zijn gegaan!!!

Ja
231

1/19/2022 10:48:39 Het een traditie is Ja 232

1/19/2022 11:00:42 tradities moeten blijven bestaan. Ze zijn onze geschiedenis ons zijn. Ja
In Lissabon ontdekte ik dat Sint-Antonius daar aanbeden wordt door "oude 
vrijsters" om toch nog het geluk te kennen door een man te vinden. 233

1/19/2022 11:25:33
het toch een groot aantal mensen bij elkaar brengt. Onder hen ook mensen die geen 
regelmatige kerkgangers zijn. 

Ja
Kerkfabriek Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart 
Nukerke

In Nukerke wordt het feest van Sint-Antonius gevierd op de zondag na 17 
januari of als 17 januari op een zondag valt op 17 januari zelf. De 
eucharistieviering wordt opgeluisterd door het parochiaal zangkoor Ecclesia 
Nova en er wordt gezegend met de relikwie van Sint-Antonius  Abt.
Rondom de kerk bevinden zich 5 panelen achter glas, waarin een aantal 
belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de heilige worden uitgebeeld.De 
VZW Parochiale Werken organiseert na de misviering een eetfestijn in de 
parochiezaal, waar traditioneel toch ongeveer 300 mensen voor inschrijven. 
Door de corona pandemie is dit in 2021 niet kunnen doorgaan. Ook dit jaar 
zal er geen eetfestijn zijn.

234
1/19/2022 13:59:59 Traditie Ja LB18 235
1/19/2022 14:53:10 wij al zoveel van onzee tradities opgeven Ja 236



1/19/2022 16:36:23 Het de mensen samen brengt en een stuk de identiteit van Oosthoven bepaalt Ja 237
1/20/2022 7:52:57 Het een feest is van de gemeenschap in oosthoeken en erg verbindend werkt Ja 238
1/20/2022 8:23:06 het deel is van de lokale cultuur en tradities Ja 239

1/20/2022 11:14:54
deze eeuwenoude ,mooie traditie gekoppeld aan een direct goed doel niet mag 
verdwijnen

Ja
240

1/20/2022 11:17:15 deze oude, mooie traditie gekoppeld aan een goed doel niet mag verdwijnen. Ja 241

1/20/2022 11:45:09 het bij onze cultuur hoort, dit moeten we voor toekomstige generaties blijven vieren. Ja
242

1/20/2022 12:01:41 Tradities de ziel van een gemeenschap belichten Ja 243
1/20/2022 16:56:38 Het in ons dorp voor groot en klein ieder jaar opnieuw een mooie beleving is. Ja 244

1/21/2022 11:22:16 ja zeker deze vieringen moeten blijven bestaan puur kultuur. Ja
lid van de Sint-
Sebastiaansgilde van 
Vlimmeren

al deze gildeverenigingen moeten erkend worden en blijven bestaan.
245

1/21/2022 11:59:38
deze zinvolle religieuze traditie gepaard gaat met een origineel druk bijgewoond 
volksfeest

Ja
HK vzw Molznkring 
Zandhoven Pulderbos

Vertrouwd met Salphen St.Antoniusviering in Oostmalle en viering in Lille
246

1/21/2022 12:06:46 we nog zo weinig levende tradities hebben. Ja FERM
Ik vond het als kind altijd iets speciaals en heb nog kleding en foto’s bij 
gehouden 247

1/21/2022 12:16:25

zulke vieringen, die reeds honderden jaren bestaan, niet verloren mogen gaan. Ze 
horen al eeuwen bij onze cultuur en jammer genoeg merken we dat deze tradities 
vervagen of niet meer bestaan: verering van heiligen, processies, volksfeesten ... Het 
verhaal van Sint-Antonius Abt blijft inspireren, ook al ben je niet gelovig.

Ja Basisschool Reuzepas
Als school organiseren we sinds januari 1977 een Antoniustocht: met 
kinderen zingen we in heel het dorp van deur tot deur. Een fijne traditie, al 
meer dan 45 jaar lang!

248

1/21/2022 12:36:39

het niet alleen een interessant cultuur-historisch fenomeen is, maar ook een mooi en 
levend gemeenschap-vormend gebeuren, dat lokale gemeenschappen (zoals in mijn 
eigen woonplaats Oosthoven) en het heden en verleden van die gemeenschappen 
verbindt.

Ja

249
1/21/2022 17:41:16 Het een traditie is die niet mag verloren gaan Ja 250
1/22/2022 11:45:33 Het een traditie is, en tradities zijn er om te blijven bestaan! Ja 251
1/22/2022 16:49:51 Traditie belangrijk is . Ja 252

1/22/2022 17:28:02 Tradities zoals deze brengen mensen samen en dat is nodig, zeker in deze tijden. Ja
253

1/22/2022 21:40:38 het deel uitmaakt van de kerkelijke geschiedenis van de plattelandsparochies Ja

Sint Antonius is één van de patronen van mijn parochiekerk. Vroeger toen er 
nog veel boeren waren in de parochie was hij een belangrijke heilige. Er 
staan nog 2 beelden in de kerk. We hebben sinds een 5-tal jaar terug een 
processie en daar zal Sint Antonius terug een plaats in krijgen. 254

1/23/2022 8:34:09 Het mensen samenbrengt. Ja Onderwijs 255

1/23/2022 10:54:56
dit soort vieringen niet alleen het passieve erfgoed (in ons geval een gerestaureerde 
kapel) activeren, maar tevens zorgen voor grotere verbondenheid onder de inwoners 
van de wijk en soms tot ver daarbuiten.

Ja De Kapellekesvrienden
De Kapellekesvrienden zijn een feitelijke vereniging met als werkgebied de 
wijk Be(i)rg in Aaigem, deelgemeente van Erpe-Mere.

256

1/24/2022 14:28:31

het een eeuwenoude traditie is die wortel schoot in onze katholieke westerse cultuur. 
Er zijn niet zoveel restanten meer - met uitzondering van materieel erfgoed - die ons 
nog verbinden met dat verleden. Met het volksfeest wordt tevens de oorsprong van 
de activiteit herinnerd. Het schenken van de opbrengst van de verkoop van 
varkenskoppen aan minder bedeelden is tevens te waarderen.

Ja
voorzitter h.k. Norbert de 
Vrijter Lille (Kempen)

M.i. zijn de Antoniusvieringen evenveel aan de orde om als immaterieel 
erfgoed erkend te worden dan carnaval dat ook zijn oorsprong vindt in onze 
religie , 'nog eens lekker uit de bol' voor de loodzware vasten.

257

1/24/2022 15:43:53
Het is één van de gebeurtenissen dat jaarlijks ( in normale omstandigheden) al50 
jaar plaatsvindt , heel veel volk op de been brengt en een waar volksfeest is.

Ja
Bestuurslid Heemkundige 
Kring Norbert de Vrijter 
Lille 258

1/24/2022 18:27:10 Het is een traditie en volksdevotie die nog erg leeft binnen ons dorp Ja
Heemndige Kring Norbert 
de Vrijter", Lille 259

1/24/2022 19:21:12
deze traditie nog vele mensen samenbrengt bij een Antonius viering/verering., Zeker 
in het dorpje Wever. 

Ja
260

1/25/2022 10:13:56 is essentieel onderdeel van rijke traditie , mag niet verloren gaan. Ja 261

1/25/2022 11:30:57
Omdat Christelijke tradities niet enkel beschermd moeten worden maar ook moeten 
kunnen herleven...ons Geloof heeft een belangrijke rol te vervullen in deze woelige 
tijden...

Ja Eenheid Maria Magdalena 
Laat ons Geloof een bakermat bieden die we verloren zijn binnen de huidige 
maatschappij ...laat ook de politiek terug goede zuivere aarding vinden....weg 
van wat niet ok is en destructief werkt 262

1/25/2022 11:50:51 het een lokale traditie is die van religieus cultureel erfgoed maakt Ja Davidsfonds Rotselaar 263

1/25/2022 12:56:30
het aanvankelijke doel, solidariteit tonen met de minst bedeelden , meer dan ooit een 
noodzaak is in de huidige samenleving.

Ja
Sint Antonius viering 
Rotselaar

Mijn geboortedorp is Oostmalle waar de Sint Antoniusviering  in de Sint 
Antoniuskapel op het gehucht Salphen al decennia lang een waar volksfeest 
is waar men zelfs vanuit Antwerpen naar toekomt. Ik was dus zeer verheugd 
dat deze traditie een aantal jaren terug ook in mijn huidige woonplaats, 
Rotselaar, in ere werd hersteld. 264

1/25/2022 14:08:48
Een traditie is de beste manier om iets uit te drukken, te delen, te benoemen en te 
behouden. Op deze manier smeden wij mee onze Vlaamse cultuur.

Ja
Heemkring Campenholt 
en Heemkring Ter Ham 
Steenokkerzeel

Laat ons het christelijk aspect in de Sint-Antoniusvieringen niet vergeten. We 
mogen het niet laten uitgroeien tot een louter wereldlijk feest

265



1/25/2022 14:56:01

Het de generaties verbindt en het belangrijk is dat de aloude tradities en feesten 
worden bewaard. De St.-Antoniusvieringen zijn een weerspiegeling van de 
Kempense volksaard en cultuur. De vieringen brengen de christelijke culturele 
grondslag van onze maatschappij in herinnering en tot leven. Dat is belangrijk voor 
alle toekomstige generaties. Vanuit dit verleden krijgt ook ons huidig samenleven 
diepgang en betekenis. De vieringen brengen mensen betekenisvol samen en zijn 
ook daarom van groot belang in deze jachtige en individualistische tijden. Het zou 
een verarming zijn van onze rijke Vlaamse cultuur mocht dit verdwijnen. 

Ja
Heemkundige kring 
Norbert de Vrijter van Lille

266

1/25/2022 17:34:43

 door tradities te behouden geeft u ook het gevoel van in een gemeenschap te leven. 
Mensen die in groep tradities behouden gaan zich ook minder eenzaam voelen. Het 
zal oudere personen laten genieten van feesten of optochten enz  en dat alles niet 
digitaal moet doorgegeven worden.

Ja VZW Toerisme Herentals

267
1/25/2022 19:08:54 Tradities er zijn om te blijven. Tradities houden geschiedenis levendig. Ja Parochie Glabbeek 268

1/26/2022 11:26:54
Volksgebeuren met aandacht voor ons rijk verleden : Ons Erfgoed
Verbinding tussen verenigingen, en de uitstraling daarvan naar de aanwezigen.

Ja
Davidsfonds - Femma - 't 
KOMtvanPAS

De meerwaarde is dat de opbrengst gaat naar projecten die zo extra in het 
daglicht komen.
Die krijgen een elan om plannen uit te voeren en nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken.
De toekomst wordt zo verbonden aan ons trotse rijke Erfgoed. 269

1/26/2022 17:12:54
Net zoals zovele andere vieringen in Vlaanderen gaat ook hier religie gepaard met 
eenvoudig volksgeloof

Ja
270

1/27/2022 11:35:14

- omdat het heden altijd een gevolg is van het verleden.
Historia Magistra Vitae (Prof. E. Lousse   Moderne en Hedendaagse tijden  ) 1e 
kand. 1957)

- omdat ik ook lid ben van de Sint-Antoniusgilde van Essene (Vlaams-Brabant) 
opgericht door mijn schoonvader Marc Nuitten , en ook koorleider was van de 
parochie . Het was het koor dat de gilde had gesticht.

Ja
Ik heb enkele foto's van een Sint-Antoniusfeest  in Essene ca. 1970 
Indien belangstelling dan kan ik kopies sturen.

271

1/27/2022 14:27:29 Echte volkstradities houden de samenleving levendig. Ja Hegge Poederlee vzw 
Volkstradities moeten in ere gehouden worden.

272

1/28/2022 16:10:49 Omdat we de 500 jaren dat onze voorouders hiervoor zorg drogen niet kwijt willen. Ja
Werkgroep 500 jaar Sint-
Antonius Oosthoven

Op naar de erkenning van immaterieel Vlaams cultureel erfgoed!
273

1/28/2022 19:53:36
zowel een religieusfeest is als een volksfeest. het feest zit vol tradities iedereen 
betrekken

Ja
Erfgoed Edegem Sint 
Antoniusviering 274

1/29/2022 14:08:19

tradities die al eeuwen bestaan en tot ons erfgoed behoren moeten worden bewaard 
voor de toekomst. Bovendien zijn tradities inhoudelijk zo rijk dat ze kunnen worden 
vernieuwd zodat ze naar de toekomst toe een nog grotere waarde krijgen die telkens 
weer een nieuw en ander publiek weten te bereiken.

Ja Davidsfonds Edegem

275

1/29/2022 14:41:59

het een verbindende viering is: die hebben, dragen giften aan (vroeger vooral 
broden, varkenskoppen, hespen, groenten), die aan de minder bedeelden worden 
uitgedeeld, of verkocht om ze met de opbrengst te helpen.  Je zou het een "warmste 
week" avant la lettre kunnen noemen.

Ja
Historisch archief erfgoed 
Edegem

276

1/29/2022 14:54:18
Deze eeuwenoude traditie het gevoel van voor elkaar zorgen extra benadrukt. Het 
zorgen voor de minderbedeelden uit onze eigen parochies verdwijnt te vaak naar de 
achtergrond naast alle 'grote rampen' die er plaats vinden.

Ja Basilicakoor
277

1/29/2022 17:15:13
dit een zinvolle traditie is die, zeker in Edegem, de minder bedeelden van de 
gemeente helpt.

Ja Basilicakoor
278

1/29/2022 18:26:50
Hierdoor de mensen met een traditie worden aangesproken om hun medemsen te 
helpen

Ja Basilicakoor
279

1/29/2022 20:19:10 Tradities zijn er om te koesteren... Ja Basilicakoor Edegem 280
1/29/2022 23:27:22 het oude verhaal van de heiligen levend zouden blijven. Ja HAEE Edegem Zie de reportages van ATV. 281

1/30/2022 7:52:54
omdat tradities helpen een verhaal te vertellen en over te dragen aan de volgende 
generaties?

Ja Zelfstandige 
282

1/30/2022 11:24:15 omdat het dorps is Ja Bazielikakoor 283

1/30/2022 13:22:28
Dit niet enkel een religieus feest is maar ook een feest voor de gemeenschap die 
onder de spreekwoordelijke kerktoren woont. 

Ja
284

1/30/2022 23:02:37
het aansluit bij de Vlaamse volksaard, warmte schept in de dorpsgemeenschap en 
bovendien universeel menselijk is: het is volop winter, mensen krijgen het moeilijker, 
elkaar steunen helpen wordt belangrijker. 

Ja Basilicakoor
285

1/31/2022 7:52:55 tradities en erfgod belangrijk zijn Ja 286
1/31/2022 8:27:38 het is een traditie en biedt een samenhorigheidsgevoel Ja 287
1/31/2022 9:02:17 De verbinding van het dorpsleven met de onze cultuur Ja 288
1/31/2022 9:29:05 wij ook ons religieus erfgoed in Vlaanderen in stand moeten blijven houden Ja Gemeenteraadslid Lint 289

1/31/2022 11:44:57
Er al zoveel tradities verloren gegaan zijn en het weinige dat we nog hebben dienen 
we te koesteren.

Ja

Verantwoordelijke 
catechese en 
verkondiging P.E. H. 
Maria Magdalena

Hopelijk kan dit initiatief nog meer groeien!

290



1/31/2022 19:12:29
Het ter plaatse al zo lang een traditie is voor de plaatselijke gemeenschap en ook 
daarbuiten.

Ja Prive
291

2/1/2022 9:09:55
Het regelmatig vereren van de patroonheilige Sint Antonius een gemeenschap kan 
samenbrengen in gebed

Ja Davidsfon
292

2/1/2022 10:55:31
het een verbondenheid creëert tussen mensen en kansen biedt voor ontmoeting
een christelijke traditie is
bijdraagt tot het in stand houden van ons cultureel erfgoed

Ja CD&V Glabbeek
293

2/1/2022 10:57:52
het de bewoners van de parochie Wever en omstreken samenbrengt.
Goede tradities behoren in ere te worden gehouden

Ja
294

2/1/2022 11:00:11 het verbondenheid en solidariteit draagt Ja CD&V Glabbeek 295
2/1/2022 11:03:41 we naar de toekomst verzekerd willen zijn dat het niet verloren gaat Ja 296

2/1/2022 11:06:18
de overlevering van het leven van Sint-Antonius blijft bestaan
de verkoop van varkenskoppen mensen weer samenbrengt en het culturele leven 
stimuleert

Ja Kerkfabriek Wever
297

2/1/2022 11:10:24

Dit volksfeest mag niet verloren gaan. Mensen uit het dorp, van verschillende 
generaties en verschillende sociale achtergrond, komen hier samen om te feesten, te 
zingen en plezier te maken.
De opbrengst gaat bovendien nog naar een goed doel. Zoiets mag niet verdwijnen!!

Ja

298

2/1/2022 15:53:39 tradities een brug slaan naar het verleden en mensen samenbrengen. Ja
Heemkundige Kring 
"Norbert de Vrijter" Lille 
vzw

Veel succes ermee!
299

2/2/2022 13:37:15 Omdat we dat zo gewend zijn en altijd een prettige bijeenkomst Ja 300

2/2/2022 13:46:00
er nog maar weinig van deze tradities bestaan. Deze viering is een dorpsgebeuren 
waar men jaarlijks toch naar uitkijkt.

Ja
301

2/2/2022 14:08:07 Het al zo vele jaren bestaat Ja 302

2/2/2022 17:27:34

In mijn geboortedorp (Munsterbilzen) - ik ben geboren in 1942 - bestond  de Sint 
Antoniusverering.  De. De plaatselijke landbouwers en boeren kwamen talrijk op de 
zondag op of na St. Antonius naar de eucharistieviering in de parochiekerk. Op het 
einde van de mis  werd gewijd brood uitgedeeld aan alle kerkgangers. Wellicht 
bestaat dit gebruik nu niet meer ( ik ben ondertussen verhuisd naar Hasselt) in 
Munsterbilzen. Het was in ieder geval een plechtigheid die me als kind steeds is 
bijgebleven. Bovendien getuigde deze jaarlijkse herdenking van een zekere 
spiritualiteit en volksgeloof bij de bevolking.

Ja
geen / ben wel voorzitter 
Kerkfabriek Sint 
Catharina 3500 Hasselt

303
2/2/2022 18:34:01 Dit is een mooie traditie in het dorpsleven. Ja 304
2/2/2022 21:08:52 Het erfgoed is Ja 305

2/2/2022 21:32:54 Dit is eigen aan Lille, deze jaarlijkse traditie. Ja
Sint-Sebastiaansgilde 
Gierle 306

2/2/2022 22:40:57 Ja dat  moet  blijven Ja
Ik ben van wever 
afkomstig 

Ik vind dat het moet blijven bestaan 
307

2/2/2022 22:45:37 Tradities niet verloren mogen gaan Ja 308

2/3/2022 10:06:06
Die jaarlijkse traditie mag niet verloren gaan. Ze moet kunnen voortleven voor het 
nageslacht. Er zijn al zoveel van de historische gebruiken  die verloren gaan in de 
wereld van technologie. 

Ja Samana
309

2/3/2022 12:59:33 Tradities zijn belangrijk Ja 310

2/3/2022 14:32:32
er eens aandacht word geschonken aan de behoeftige mensen in onze gemeente en 
dank zij deze viering en door het geven van een gift dit ten goede komt aan de 
minderbedeelden.

Ja
Mooi om te zien, dat er vele mensen naar deze dorpsviering kwamen kijken 
en giften meebrachten!

311
2/3/2022 14:34:35 Het komt ten goede van de behoeftige mensen in onze gemeente. Ja 312

2/4/2022 14:56:13 ze deel uitmaken van het oh zo belangrijke immateriële erfgoed Ja
Heemkundige Kring 
Edegem 313

2/4/2022 14:58:22 Er al te veel traditie sneuvelen en dit een goede zaak dient. Ja
Theaterwerkgroep aorta 
vzw 314

2/4/2022 14:59:16
er al genoeg aan Vlaamse tradities wordt geprutst dan nodig is. Deze vieringen 
dragen trouwens ook bij tot ons cultureel erfgoed en zorgen voor samenhorigheid. 

Ja
FotoFilmclub Edegem 
VZW 315

2/4/2022 15:00:26 het is een mooie traditie en men help er hulp behoevende mensen mee. Ja Blauwvoetgemeenschap 316
2/4/2022 15:01:50 De mensen dichter bij mekaar brengt Ja 317
2/4/2022 15:02:44 ze nog een zeer waardevol aspect van ondersteuning van kansengroepen omvat. Ja Erfgoed Edegem 318

2/4/2022 15:02:53
Tradities uit het verleden dienen behouden te blijven, de geschiedenis bewaren voor 
de toekomst

Ja Historisch Archief Edegem
319

2/4/2022 15:20:04 dit iets typisch Vlaams is en draagt bij tot een verdraagzame wereld Ja Markant Zuidrand Actief
Ik was erbij 14 dagen geleden en het brengt mensen samen! Was echt een 
topper! 320

2/4/2022 15:27:40
Dit de mensen die het minder goed hebben worden gesteund met giften van deze 
vereniging

Ja
321

2/4/2022 15:55:15 Ze bijzonder waardevol is en de belangstelling heeft van heel wat Edegemnaren. Ja Nosissa vzw 322

2/4/2022 16:09:16
een gewaardeerde traditie is. Er verdwijnen anders al te veel tradities, steun van de 
overheid en de gemeenschap is een sterkere garantie voor de bewaring.

Ja ITAKA Zuidrand vzw
323



2/4/2022 16:21:22

het doorgeven van tradities van de ene generatie op de andere bijdraagt tot begrip 
en onderling respect . Armoede blijft ook, jammer genoeg, een actueel thema. 
Een viering zoals deze moet en zal verschillende meningen uitlokken. Dat alleen al 
maakt het waardevol in onze "snelle" huidige maatschappij. Je hoeft niet alles 
overboord te gooien.

Ja
Vevasco (vereniging van 
oud scouts)

324

2/4/2022 16:30:17
Deze viering nog een echte processie heeft en een beroep doet op solidariteit met 
minderbedeelden

Ja Erfgoed
325

2/4/2022 16:42:14 deze al heel lang bestaat , meer dan 55 jaar Ja
Blauwvoetgemeenschap 
Edegem

Wij waren een van de eerste die met de muziekkapel de stoet hebben 
begeleid 326

2/4/2022 16:56:48 dit evenement al zo lang bestaat. Ja Club 18/8 Edegem VZW 327

2/4/2022 16:57:30
zeker in deze onzekere tijden het helpen van minderbedeelden na eeuwen nog 
steeds nodig blijft

Ja
328

2/4/2022 17:12:39 Omdat de jeugd kan ervaren hoe het soms vroeger was Ja J-EOS 329

2/4/2022 18:53:34
Mooie traditie en fijne steun aan de verenigingen die zich hier belangeloos voor 
inzetten. Wij steunen met onze vereniging Markant Zuidrand dit goede doel!

Ja Markant Zuidrand Actief
330

2/4/2022 20:17:13 het nog een oude traditie is. Ja
Femma Edegem Sint-
Jozef 331

2/4/2022 20:24:11
Deze traditie reeds decennialang onze inwoners verbind, samenbrengt en helpt. Ik 
herinner me nog de eerste keren dat ik ging, samen met mijn grootouders. Nu ga ik 
zelf met mijn kinderen. Dit moet echt blijven!

Ja Inwoner Edegem
332

2/4/2022 20:44:20
eigen historisch culturele gebruiken zijn essentieel om onze eigen volksaard te 
bewaren

Ja KMYCA.be 
333

2/5/2022 7:36:47
Omdat het zoveel jaren bestaat moet het in ere  gehouden worden want er verdwijnt 
zo veel van vroeger

Ja t;Klavertopje We gaan er als goed weer is een pintje drinken
334

2/5/2022 15:24:36 traditie in ere moet gehouden blijven voor de volgende generaties Ja HAEE 335

2/6/2022 12:03:48
Het één van de laatste oases van rust en bezinning is in deze moderne jachtige 
tijden.

Ja
336

2/6/2022 12:55:52 een traditie moet blijven voortbestaan en dit een unieke processie is in de zuidrand. Ja

Heemkundige kring 
Edegem/Historisch 
Archief Erfgoed Edegemf 
Erfgoed Edegem 337

2/6/2022 13:16:20 Bepaalde tradities zijn waardevol zoals deze Ja
Intergemeentelijk taal- en 
kunstatelier Zuidrand vzw

338

2/6/2022 17:16:15
dit een typisch Vlaams gebruik is dat tijdens de donkere dagen mensen verbindt en 
(in Rotselaar dan toch) middelen genereert om een goed doel te steunen.

Ja Davidsfonds Rotselaar
339

2/6/2022 20:51:00 Het een authentieke en intieme plek is. Ja 340

2/6/2022 22:44:24
het een vorm van waardevol volks, cultureel-religieus erfgoed is, dat per definitie 
onherroepelijk dreigt te verdwijnen als het niet wordt bewaard

Ja
341

2/7/2022 9:33:26 het een deel van onze geschiedenis uitmaakt Ja 342
2/7/2022 13:37:08 Dit een authentieke traditie is die al zeer lang meegaat en mensen vereningd Ja KWB Edegem Geen 343
2/7/2022 14:01:31 gewoon omdat dergelijke zaken niet mogen verdwijnen. Ja Theater Cartouche VZW 344
2/7/2022 14:26:35 Oude Vlaamse tradities niet verloren mogen gaan. Ja gemeenteraad Edegem 345

2/7/2022 18:45:35
Het n middel kan zijn om de leegloop of achteruitgang van geestelijk/intelllectueel 
erfgoed te stoppen 

Ja
Zelfstandig 
gepensioneerde huisarts 346

2/8/2022 15:35:22
Omdat het een traditie is die de inwoners van Edegem op een warme manier bij 
elkaar krijgt om te zorgen voor de mensen die het minder breed hebben.

Ja Jeugdhuis het varken
347

2/8/2022 15:56:09 Het een mooie processie heeft. Ja JH Het Varken 348

2/8/2022 17:52:27 Tradities mogen niet verloren gaan. Ja
Heemkundige Kring en 
Erfgoed Edegem. 349

2/8/2022 19:32:01
Ik prachtige herinneringen als kind heb aan de verkoop per Amerikaans opbod. 
Helaas mocht ik van mama nooit bieden op de varkenskop. ;)

Ja
350

2/9/2022 10:09:54 de folklore toch moet voortleven in onze gemeenschap Ja femma sint-jozef Edegem 351

2/9/2022 16:22:59 het toont hoe vroeger de heiligenverering gevierd werd. Ja Vevasco
Als oud-scouts vereniging herdenken(en doen we soms) ook activiteiten van 
vroeger. 352

2/9/2022 21:00:00
Het één van de oudste tradities is in Edegem die generatieoverschrijdend is en 
gesteund wordt door veel verenigingen en burgers.

Ja FB 
353

2/10/2022 19:47:32
Tradities niet verloren mogen gaan. Ze zorgen voor samenhorigheid, iets wat in deze 
tijden soms ver te zoeken is. Een traditie brengt mensen op een positieve manier 
samen.

Ja
354



2/10/2022 23:09:16

“ erfgoed/traditie “ zeer belangrijk is voor de omgeving waar je woont….ben (bijna) 75 
jaar geleden geboren in Wommelgem…in 1950 besloten mijn ouders te verhuizen 
naar Edegem en als 2-jarige peuter dacht ik “ zal maar meegaan “😊…….
Woon ondertussen 70+ jaar in 2650 en altijd geboeid door lokale geschiedenis….en 
niet uit “ vlaams-nationalisme,( sorry VB en NVA , heb halve wereld rondgezworven 
en ben wereldburger, wars van jullie beperkt klein “ kerktoren “-wereldje ) ….sta 
volledig achter de St.Antonius-viering,die ver teruggaat in het Edegemse 
verhaal……je kan EN Vlaming EN wereldburger zijn !…..

Ja geen Duimen maar 

355
2/10/2022 23:16:13 Het ons verbindt met het verleden Ja 356

2/11/2022 5:47:03 Traditie is Ja 357
2/11/2022 7:11:58 Tradities tot ons erfgoed behoren. En we dit mogen laten verloren gaan. Ja 358

2/11/2022 7:44:15
Het een heel mooie en oude traditie is met een verhaal en sociale achtergrond dat 
ver in het verleden teruggaat en de mensen samenbrengt op een ontspannen wijze

Ja geen
359

2/11/2022 7:54:28
moet blijven bestaan,prachtige tradtie voor heel de gemeenschap

Ja
360

2/11/2022 7:57:35
We ons rijk cultureel verleden moeten bewaren. Nieuwe culturen omarmen is OK, 
maar niet ten koste van ons rijk verleden.

Ja
361

2/11/2022 8:02:14 Het is een folkloristische traditie die veel steun geeft aan minderbedeelden. Ja Voedselbank Edegem 362
2/11/2022 8:26:29 Tradities moeten dringend gehandhaafd blijven . Ja 363

2/11/2022 9:14:29
Dit dit een deel van Edegem is. Ik ken dit al 46 jaar en het leeft nog steeds in onze 
gemeente

Ja
364

2/11/2022 9:28:53

Het sociale weefsel versterkt in een gemeente , tradities zijn er om in ere te houden, 
denk aan appelbollen en worstenbroden, , smoutebollen op de kermis, Driekoningen 
zingen lichtmis met zijn pannenkoeken, Meneerke Van Buizegem, Kermismaandag 
alle café 's  gaan bezoeken , jaarmarkt met dieren enz enz. 
Het zou zeer jammer zijn moest de St-Antonius viering ook weer zou verdwijnen.

Ja

365

2/11/2022 10:51:06 Ik vind dat mooie tradities moeten in stand worden gehouden.!!! Ja
Kring voor Heemkunde - 
Edegem 366

2/11/2022 11:38:09 Omdat het een mooie traditie is, een grote vereniging, tradities moeten blijven Ja Ook de koppelverkoop per opbod hoort erbij 367

2/11/2022 11:47:29
Het een oude traditie is, die nog leeft in de gemeenschap en bovendien aandacht 
heeft voor de minder begoeden van de samenleving.  De viering brengt ook mensen 
van verschillende generaties en klassen samen.

Ja Particulier
368

2/11/2022 12:10:07
er veel te veel mooie tradities verloren gaan. Deze optochten brengen een dorp, 
gemeente samen. Mensen komen samen op straat, praten met elkaar. Het is een 
mooie traditie waarvan het jammer zou zijn als deze verloren gaat.

Ja
Sint-Sebastiaan Gilde 
Edegem

369

2/11/2022 12:13:29 Het erfgoed is, dat niet in vergetelijkheid mag geraken Ja
Koninklijke 
Handbooggilde St. 
Sebastiaan Edegem 370

2/11/2022 14:12:08 Lokale tradities in ere gehouden moeten worden Ja 371

2/11/2022 15:16:08 Het enorm een mooie traditie is en zeer zeker waardig aan de gemeente Edegem! Ja
Mooie initiatieven moet gesteund worden!  Iedere gemeente heeft er wel 1.  
Edegem heeft er zeker 2 - St.-Antoniusviering en Mijnheerke van Buizegem!

372

2/11/2022 15:23:18
Het is de laaste 10 jaar in oosthoven en echt dorpsfeest geworden ook voor de 
jongere generatie.

Ja
de vrienden van St. 
Antonius 373

2/11/2022 18:03:20

Deze in onze parochie dit jaar al 500 jaar bestaat, en elk jaar een groot feest is 
bestaande uit een feestelijke misviering opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie 
St. Antonius en nadien de varkenskoppenverkoop en wijding van paarden, honden 
en tractoren.

Ja
kerkfabriek Sint Antonius 
Abt, Oud-Turnhout 
(Oosthoven)

374

2/11/2022 18:35:33

Tradities altijd mooi zijn. Sint Antonius is bovendien een beschermheilige. Door met 
zijn beeldje rond te lopen heeft mijn grootmoeder na heel lang zoeken de trouwring 
van mijn grootvader terug gevonden. Ik was toen 10 (nu 51) jaar. Maar die 
herinnering staat levendig in mijn geheugen gegrift. 

Ja

375
2/11/2022 18:49:53 Het in Edegem al een jarenlange traditie is Ja Cultuurdmakers Zuidrand 376

2/11/2022 20:06:28 Omdat dit eigenlijk een unicum onder feesten is. Dit mag niet verloren gaan. Ja

Erfgoedhuis Kortenberg 
en Heemkring 
Campenholt 
(Kampenhout)

Leve de traditie !

377
2/12/2022 2:02:02 Het ervoor zorgt dat mensen van het dorp elkaar ontmoeten, en samen vieren. Ja 378
2/12/2022 8:43:43 Er sommige tradities echt niet verloren mogen gaan. Ja 379

2/12/2022 11:39:55 een mooie traditie moet blijven bestaan Ja 380

2/12/2022 15:13:07 iets dreigt teloor te gaan dat we eeuwenlang gekoesterd hebben Ja
Heemkundige Kring De 
Hellebaard - Herzele 381

2/13/2022 11:14:29 het eigen is aan onze cultuur en dat mag niet verloren gaan. Ja 382



2/13/2022 11:35:01
Er al zeer weinig dergelijke vieringen die hun oorsprong in de volksdevotie vinden 
overblijven. Bovendien wordt er traditioneel aan de minder begoede medemens 
gedacht, iets wat in deze tijd zeker op zijn plaats is.

Ja
383

2/13/2022 14:05:51
de jaarlijkse viering in Borsbeke aan het verdwijnen is, wat zeer spijtig is. Dit wordt 
hopelijk een stimulans voor een heropleving.

Ja de hellebaard vzw
384

2/13/2022 20:14:55
Het een traditie is die al lang bestaat. Het verbindt gemeenschappen en brengt hen 
samen rond het thema “armoede”. 

Ja Erfgoedcel Zuidrand
385

2/14/2022 9:59:21 is volgens mij een belangrijke rite. Ja Familiekunde Brussel In Herdersem bij Aalst wordt Antonius nog gevierd. 386

2/14/2022 10:03:00
Het deel uitmaakt van het Oud-Turnhouts erfgoed en omdat dergelijke waarden 
absoluut niet mogen verloren gaan

Ja Oud-Turnhout Schepen
387

2/14/2022 12:09:50 het een goed hart heeft Ja 388
2/15/2022 9:08:50 Het is een deel van onze identiteit en verleden  . Ja 389

2/15/2022 11:37:01 dit in Oostmalle al een jarenlang een groot gezellig feest is Ja 390
2/15/2022 18:43:27 ja Ja cultuurraad Edegem 391
2/15/2022 20:48:26 voorbeeld van hulp aan minderbedeelden Ja 392

2/16/2022 7:10:12
Ik hou van dit volksfeest. Het brengt mensen bij elkaar. En het heeft een historische 
waarde.

Ja
393

2/16/2022 8:51:15
in het verleden voor vele mensen een tastbare vorm van geloofsbelijdenis was. In 
Vlaanderen waren de Sint-Antoniusvieringen zeer belangrijk in vergelijking met de 
rest van Europa en Zuid Amerika

Ja
394

2/16/2022 9:04:55
het is een uiting is van ons historisch erfgoed, folklore en traditie, zo ook bijv. Sint-
Amandus

Ja Heemkring Molenstede

Karel Celis, een bestuurslid van Heemkring Molenstede, gaf dit jaar op 6 feb 
een boek uit over Sint-Amandus en de Kon. Franfare Sint-Amandus van 
Molenstede. Hij stuurde je zelf een mail met wat uitleg daarover. Met 
vriendelijke groeten. 395

2/16/2022 9:22:32 kerk, gilde, verenigingen, ruiterij, en ALLE inwoners er levendig bij blijven betrokken Ja
HK Molenkring Pulderbos 
- gids Land van 
Playsantiën etc

doe zo voort !
396

2/16/2022 9:35:26
Dit is ons erfgoed, onze cultuur, onze roots en onze geschiedenis dit mogen we niet 
negeren en afschaffen. 

Ja
Natuurpunt en 
vereigingen in Ranst 

Ieder jaar een prachtige viering in Millegem / Ranst houden zo
397

2/16/2022 22:39:31
dit kerkje en de vele zondagochtenden die ik daar al dan niet als misdienaar 
doorgebracht heb mij nauw aan het hart liggen.

Ja
398

2/17/2022 13:00:42 onmisbare component van onze cultuur Ja kortenberg erfgoedhuid 399

2/18/2022 10:27:21

Het is een stukje folklore dat ons even terug in de tijd gooit. Tegelijk mag de viering 
zichzelf ook blijven heruitvinden in functie van hedendaagse inzichten, waarden en 
normen. Ik vind het belangrijk dat er transhistorisch gewerkt wordt, ook in dit soort 
vieringen.

Ja Uit persoonlijke naam Zie eerste opmerking.

400

2/22/2022 11:41:57
al te veel tradities en gebruiken en de informatie daarachter stilletjes en ongemerkt 
verdwijnen, waardoor als domino-effect ook de betekenis van bepaalde objecten, 
plekken, uitdrukkingen verloren gaat

Ja
heemkundige kring De 
Brakken Oelegem (Ranst)

in Ranst, deelgemeente Ranst, gehucht Millegem is de traditie nog 'levend' 
en gaat de Sint-Antoniusviering bij Millegem kerk nog steeds door (corona 
uitgezonderd) 401
























































