
Viering Locatie Datum Inhoud Vereniging Doel van de vereniging 
Antoniusprocessie 
met Achels 
dorpsfeest 

Achel Zondag 13 
juni of de 
zondag erna 

Al ongeveer twee eeuwen lang trekt de Sint- 
Antoniusprocessie op de zondag die op of na 13 juni valt, 
door de Achelse straten. Die zondag wordt de heilig 
verklaarde minderbroeder Antonius van Padua (1195-1231) 
in Achel dorp vereerd. Na de hoogmis van 9u30 trekt de 
processie van de kerk naar het oude klooster Catharinadal. 
Het religieuze gebeuren gaat gepaard met een groots 
dorpsfeest dat geen enkele rechtgeaarde Achelaar wil 
missen. Omdat het dorpsfeest altijd tijdens de 
examenperiode valt, zweren de studenten dat zij na het 
behalen van het diploma altijd naar de processie en het 
dorpsfeest zullen komen. In de dagen rond de processie is 
ook een speciaal Antoniusbroodje te koop. Dit broodje 
werd op verzoek van het organiserende comité ontworpen 
door een lokale bakker. 
 

Antoniuscomité Voor de organisatie van de 
Antoniusprocessie werken 
het VVV-kantoor en het 
Antoniuscomité nauw 
samen. De voorzitter van 
het Antoniuscomité is de 
heer Raf Lust. 

Sint-Antonius 
varkenskoppenverk
oop 

Wolfsdonk Eerste zondag 
na 17 januari 

17 januari is de naamdag van Sint-Antonius. Op de eerste 
zondag daarna wordt in zaal den Abt in Wolfsdonk een 
traditionele varkenskoppenverkoop gehouden 

Dorpsraad 
Wolfsdonk + 
kerkfabriek Sint-
Antonius Abt 
Wolfsdonk 

De vereniging houdt de 
traditie van de 
varkenskoppenverkoop in 
ere. Voor partoonheilige 
Sint-Antonius worden al 
eeuwenlang bedevaarten 
gehouden.  

Sint-
Antoniusfeesten 

Hoksent 
(Eksel) 

Het weekend 
van 17 januari 

Het naamfeest van Sint-Antonius valt op 17 januari en 
onder meer in Hoksent wordt dat nog ieder jaar gevierd. In 
het dorp staat namelijk een kapel die aan Sint-Antonius 
werd gewijd nadat pest in de regio was uitgebroken. Tot op 
vandaag worden in deze kapel nog steeds een aantal 
erediensten per jaar aan Sint-Antonius opgedragen. Eén 
daarvan wordt dus rond 17 januari georganiseerd. 
Bedevaarders komen dan naar de kapel voor een 
bijzondere Sint-Antoniusviering. 's Morgens is er dan een 
misviering met offergaven, zoals varkenskoppen en -poten, 
kippen en kip-kap. Na de dienst worden deze offergaven 
openbaar verkocht. Daarna is er een eetfestijn, een 
zettersprijskamp en de Sint- Theuniskermis. Naast de 
viering bij de kapel worden in hetzelfde weekend vanuit het 

Sint-
Theunisvrienden 

 



Buurthuis van Hoksent namelijk ook de Sint-Theunisfeesten 
in de gemeente georganiseerd. 
 

Sint-
Antoniusviering 

Essene 
(Affligem) 

Zondag na 17 
januari 

De Sint-Antoniusgilde van Essene viert jaarlijks het feest 
van haar patroon, de beschermer van mens en vee. In het 
Affligemse dorp waakt de Sint- Antoniusgilde al ongeveer 
vier decennia over de instandhouding van deze 
eeuwenoude religieuze traditie. Net als op andere plaatsen 
in Vlaanderen, vindt in Essene een Gregoriaanse hoogmis 
plaats, waarbij de typische offergaven voor Sint Antonius 
Abt niet ontbreken. Deze offergaven (varkenskoppen of 
levende biggen, boerenbrood, kippen) worden na de 
viering verkocht per opbod. De opbrengsten hiervan gaan 
naar het opknappen van waardevol patrimonium, in 
hoofdzaak de kapelletjes van Essene. Tijdens de gezellige 
bijeenkomst kan niet alleen genoten worden van de sfeer 
van de verkoop van de offergaven, voor de lekkerbekken 
zijn er Breughelgerechten aanwezig als dampende 
erwtensoep, geurende pensen, pittige lambiek en geuze, 
gesuikerde pannenkoeken. 
Dit alles vindt plaats tussen kolenvuurtjes en vrolijke 
deuntjes van muzikanten. Voor de vroege vogels is er 
bovendien meestal ook een wandeling voorzien vóór de 
aanvang van de viering. De bijzondere band van Essene met 
de Heilige Antonius is te merken aan zijn aanwezigheid in 
het dorp. In Essene staat immers een beeld van Sint-
Antonius, dat op 22 januari 1978 werd ingehuldigd. Daar 
heeft telkens de verkoop per opbod van de varkenshoofden 
plaats. In de sacristie van de kerk zijn er relieken en een 
gebrandschilderd raam van Sint Antonius met een varken. 
Dit is het kenmerkende attribuut van de patroonheilige van 
het vee en allerlei ziekten 

Sint-Antoniusgilde 
Essene 

 

Sint-
Antoniusviering 

Belsele-
Puivelde 

Op of rond 17 
januari 

17 januari is de naamdag van Sint Antonius Abt, de 
patroonheilige van de wevers, slagers, suikerbakkers, 
mandenmakers, begrafenisondernemers, varkenshoeders, 
varkens en huisdieren. De associatie van Sint-Antonius met 
het varken stamt uit de middeleeuwen, toen de verplegers 
van de orde der Antonieten hun varkens vrij mochten laten 

De vrienden van 
Sint-Antoon 

 



rondlopen in de dorpen als vergoeding voor hun verpleging. 
De varkens werden geslacht op 17 januari. Het varkensvlees 
werd gezegend en vervolgens onder de armen verdeeld. In 
de Sint- Jobskerk in Belsele-Puivelde wordt Sint-Antonius 
Abt nog ieder jaar gevierd met een mis op of rond 17 
januari. De Vrienden van Sint-Antoon vragen bij de 
plaatselijke slagers offerwaren, die tijdens de mis gezegend 
worden. De dienst wordt afgerond met het offerlied "Sint-
Antoontje met uw zwijn". Daarna worden de giften aan de 
kerkdeur per opbod verkocht. Vroeger was er in Belsele ook 
nog een bedevaart en begankenis ter ere van Sint- 
Antonius, maar sinds enkele jaren is dat niet langer het 
geval. 

Sint-
Antoniusviering 

Edegem Zondag (na) 
17 januari 

In Edegem is er op de eerste zondag na 17 januari (of op 17 
januari zelf als dat een zondag is) ieder jaar een viering ter 
gelegenheid van Sint-Antonius. De Sint-Antoniusverering in 
Edegem zou al meer dan 500 jaar bestaan. De viering vangt 
telkens aan met een gregoriaanse hoogmis in de Sint- 
Antoniuskerk. Deze misdienst wordt opgeluisterd door het 
Basilicakoor. Typisch aan een Sint-Antoniusviering is dat bij 
het altaar offergaven zoals (varkens)vleeswaren en 
reuzenbrood uitgestald worden. Tijdens de misdienst 
worden die door de pastoor gezegend. Na de eucharistie is 
er een processie door de straten van het dorp, waarin de 
offergaven meegedragen worden. Achteraf worden de 
offergaven traditioneel per opbod verkocht. Tenslotte 
wordt er een sint-antoniusmaal met beuling geserveerd. De 
opbrengst van dit alles is voor de minderbedeelden in de 
parochie. 

Erfgoed Edegem in 
samenwerking met 
de parochie 

Alle informatie over beide 
verenigingen is hier terug te 
vinden: 
https://www.vtckruispunt.b
e/erfgoed-edegem en 
https://www.mijnparochie.b
e/.  
 

Sint-
Antoniusviering 

Millegem 
(Ranst) 

Eerste zondag 
na 16 januari 

De Sint-Antoniusviering begint traditiegetrouw met een 
eucharistie, die wordt opgeluisterd door een koor. Hoewel 
de gaven werden binnengebracht via de hoofdingang van 
de kerk, vindt de verkoop steeds plaats aan de 
sacristiedeur. Veilingmeester Staf steekt van wal met het 
aanbieden van de offergaven. De omstaanders zijn voor ze 
het weten bezitter van de varkenskop, de bloemen, een 
taart of drank... De opbrengst van de veiling gaat naar het 
onderhoud van de kerk. 

Millegemvrienden 
vzw 

De vzw heeft als doel het 
verlenen van financiële en 
materiële steun in direkt 
verband met het kerkje in 
Millegem-Ranst, als 
kerkgebouw en historisch 
monument. 
 



Sint-
Antoniusvrienden 

Merchtem Op of rond 17 
januari 

In Bollebeek, parochie in de gemeente Merchtem, wordt 
jaarlijks de patroonheilige van mens en vee gevierd. Om 17 
uur start een misviering ter ere van Sint-Antonius-Abt. Na 
de eucharistieviering worden in de pastorij de offers per 
opbod verkocht. Hierbij ontbreken de varkenskoppen 
uiteraard niet. De Heilige Sint-Antonius wordt immers altijd 
afgebeeld met een varken. Zangkoor Sint-Antonius staat in 
voor de organisatie van dit evenement. 

Federatie Merchtem  

Sint-
Antoniusviering 

Rollegem De zondag 
voor 17 
januari 

Tijdens de Antoniusviering heeft het varken zijn plaats aan 
de voet van het Sint-Antoniusbeeld. Verder vindt er een 
zegening plaats van de tractoren, aangezien Sint-Antonius 
de beschermer is van landbouwers, vee en zieke mensen. 
Na de zegening van de tractoren vindt een tombola plaats 
waarbij de delen van het geslachte varken verloot worden. 

Parochie Rollegem  

Sint-
Antoniusviering 

Herent 
(Neerpelt) 

17 januari en 
weekend 
ervoor of erna 

Naast de traditionele viering ter ere van de patroonheilige 
van mens en vee vindt er, zoals bijna altijd het geval is bij 
de Sint- Antoniusvieringen in Vlaanderen, achteraf ook een 
veiling plaats van de offergaven die tijdens de viering aan 
het altaar een prominente plaats kregen toegewezen. 
Behalve de varkenskop en de gebruikelijke worsten en 
broden worden in het parochiehuis van Herent ook levende 
dieren geveild zoals kippen, konijnen, eenden, enz. Naast 
de veiling van de offergaven kan op dit Sint-Theunisfeest 
ook van een Breughelmaaltijd genoten worden. 

Parochie Herent St-
Willibrordus 

 

Sint-
Antoniusviering 

Achtel 
(Rijkevorsel) 

Op 17 januari 
of de eerst-
volgende 
zondag na 17 
januari 

Op 17 januari, of de eerstvolgende zondag na 17 januari, 
viert Achtel (gelegen bij Rijkevorsel) Sint-Antonius. Deze 
heilige is de patroonheilige van het vee, de slachters en 
beenhouwers en wordt tegen allerlei ziekten 
aangeroepen. ́s Morgens vindt er een plechtige mis plaats 
waarbij zoals steeds de offergaven gezegend worden. Na de 
litanieviering is er de jaarlijkse optocht waarbij allerlei 
transportmiddelen gezegend worden: kinderfietsen, pony- 
en paardenruiters, motorijders en tractoren. Op de middag 
worden de gezegende offergaven als varkenskoppen, 
bloedworsten, verse melk, kippen verkocht. In de namiddag 
kan er deelgenomen worden aan een wandeling van een 7-
tal km in de omgeving van Achtel. 

Cultuurgroep Achtel 
en Cantorij Sint-
Antonius 

 



Sint-
Antoniusviering 

Ingooigem(A
nzegem) 

17 januari, of 
de eerst-
komende 
zondag erna 

In Ingooigem wordt nog steeds de traditie in ere gehouden 
om elk jaar de Heilige Antonius te vieren. De avond voor de 
viering, op zaterdagavond, worden de giften en offergaven 
opgehaald bij de grote en kleine boeren, deze inzameling is 
een feestelijk gebeuren. Deze offergaven hebben een 
centrale plaats tijdens de Sint-Antoniusviering op zondag. In 
de kerk zijn een aantal Antoniusbeelden en relikwieën te 
zien, die een goeie 300 jaar geleden naar Ingooigem 
werden overgebracht. Zo is er een beeldje van de heilige 
met een handvat in de rug om het dragen doorheen de kerk 
te vergemakkelijken. Stijn Streuvels, de beroemdste 
inwoner van Ingooigem, lachte met deze eigenaardigheid 
en gaf het beeld een ludieke naam: "Sint-Antonius met een 
tap in zijn gat". Op zondagmorgen gaat de 
Toontjesprocessie van start. De offerstoet wordt gevormd 
door de Koninklijke Fanfare De Eendracht, verschillende 
verenigingen, de pastoor, leerlingen verkleed als paterke, 
en natuurlijk het geslachte varken dat gedragen wordt. Ook 
andere giften worden meegetroond zoals levende eenden, 
ganzen, kippen, konijnen, hanen. Op die manier smeken de 
boeren de zegen van Toontje af voor een goed en 
vruchtbaar voorjaar en voor de bescherming van mens en 
vee. Na de mis kunnen de aanwezigen het reliekbeeldje van 
Antonius aanraken, en volgt de verkoop per opbod van de 
offergaven met als hoogtepunt de verkoop van het varken. 
Als afsluiter kunnen de deelnemers deelnemen aan een 
eetfestijn. 

  

Sint-
Antoniusviering 

Oosthoven Eerste zondag 
na 17 januari 

Jaarlijks wordt in Oosthoven Sint Antonius Abt gevierd. Op 
de zondag na 17 januari is er een viering ter ere van de 
heilige Antonius die wordt opgeluisterd door de Koninklijke 
Harmonie Sint-Antonius en het Sint-Antonius Zangkoor. 
Tijdens de mis zegent de pastoor de gebrachte giften. 
Centraal hierbij staat natuurlijk de varkenskop. Na de 
viering vindt op het kerkplein een zegening plaats 
van paarden, tractoren en honden. Ook is er de verkoop 
per opbod van de gezegende offergaven en varkenskoppen. 
Op het dorpsplein is er een volksfeest. Tijdens het 
weekeinde zijn er nog verschillende randactiviteiten, o.a. 

Parochie Oosthoven  



een ommegang (geldinzamelactie) door de basisschool 
Reuzepas.  

Sint-
Antoniusviering 

Brasschaat Eerste zondag 
na 17 januari 

In de 15de eeuw ontstond in Brasschaat de verering voor 
Sint- Antonius, in het bijzonder om mens en dier te 
beschermen tegen ziektes. Er werd ook een kapel 
gebouwd. De volkstoeloop was groot. Men offerde 
varkenskoppen, kippen en zelfs levende dieren zoals 
schapen en konijnen. 
Tot in het begin van de 19de eeuw kwamen er nog vele 
bedevaarders naar Brasschaat, ter verering van Sint-
Antonius. Nog altijd blijven de parochianen hun 
patroonheilige vieren. Enkele jaren geleden werd nog een 
nieuw bronzen beeld van Sint-Antonius aangebracht op de 
oostgevel van de kerk. Naast een misviering om 11uur, 
vindt daarna nog steeds de traditie van de 
varkenskoppenverkoop plaats op de zondag na 17 januari. 

Sint-Antonius-
parochie 

 

Sint-
Antoniusviering 

Rotselaar Eerste zondag 
na 17 januari 

In 1447 gaf hertog Jan van Brabant de mensen van 
Rotselaar de toelating tot de verkoop van 
Antoniusoffergaven, want Antonius was er een geliefd 
heilige die werd vereerd ter bescherming van mens en vee. 
Het gebruik van de verkoop van varkenskoppen ging door 
tot na de 2de Wereldoorlog toen de twee laatste koppen in 
1957 geofferd werden. Tussen 1968 en 1995 werd deze 
traditie opnieuw in ere hersteld en werd het hele gebeuren 
een echt volksfeest met animatie en gastronomische 
hoogstandjes. De zondag start met een aangepaste 
eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk van Rotselaar-
Centrum. Bij het verlaten van de kerk is er een publieke 
varkenskoppenverkoop, wordt er tegen een zachte prijs 
een drankje en hapje aangeboden en worden de offergaven 
zoals aardappelen, witloof, fruit,... te koop aangeboden. 
Men kan tevens inschrijven voor een Sint- Antoniusmaaltijd 
die. De opbrengst van deze dag gaat naar het goede doel. 

Davidsfonds 
Rotselaar 

Het Davidsfonds en de 
Landelijke Gilde namen een 
aantal jaar geleden jaar 
geleden het initiatief om 
deze viering weer de glans 
van vroeger te bezorgen. 
 

Sint-
Antoniusviering 

Buken 
(Kampenhou
t) 

Zondag 17 
januari of 
eerste zondag 
erna 

De parochiegemeenschap in Buken viert elk jaar het feest 
van Sint-Antonius op 17 januari, of de eerstkomende 
zondag erna. De dag start met een misviering in de Sint-
Antoniuskerk. De patroonheilige Sint-Antonius met zijn 
zwijntje wordt vereerd tegen besmettelijke ziektes bij mens 

Parochie Sint-
Antonius Buken 

 



en dier. Na de misviering wordt er in het trefpuntlokaal 
geperste kop en varkenskop in saus geserveerd. Om 19 uur 
wordt de Sint Antoniusviering afgesloten. 

Sint-
Antoniusviering 

Koningshooi
kt 

Zondag na 16 
januari 

 Broederschap van 
Sint-Antonius Abt 

Organisatie Sint-
Antoniusviering en de 
verkoop per opbod van de 
offergaven na de viering. 

Sint-
Antoniusviering en 
–kermis 

Herdersem Eerste 
maandag na 
17 januari 

Op zondag is er de sint-antoniuskermis. De dag vangt aan 
met een eucharistieviering. In de namiddag gaat de sint- 
antoniusstoet uit. In de stoet lopen een kleine 20tal 
groepen mee. Na de stoet is er de traditionele pensenworp. 
Aan de pensen zijn er prijzen verbonden. Op maandag is er 
de Moorselse Mis. Een priester uit Moorsele gaat deze mis 
voor. Voor de aanvang van de viering werden er allerhande 
offergaven ter ere van Sint-Antonius verzameld. De 
offergaven worden na de viering in het kerkportaal per 
opbod verkocht. De offers bestaan uit: varkenskoppen, 
worsten, koffie, koeken, enz. De opbrengst van de verkoop 
gaat naar de Gilde Sint- Antonius. 

Dorpsraad van 
Herdersem (Gilde 
Sint-Antonius) 

De Dorpsraad is een schakel 
tussen het dorp en het 
gemeentebestuur. De 
dorpsraaad van Herdersem 
organiseert de Sint- 
Antoniuskermis. Ze trachten 
de kermis met allerhande 
initiatieven eigentijds en 
attractief te houden. 
 

Sint-
Antoniusviering en 
Loonbeekkermis 

Huldenberg Weekend 17 
januari 

Loonbeekkermis is van oudsher sterk verbonden met de 
verering van Sint- Antonius-Abt. Beide feesten worden op 
dezelfde dag gevierd. Zoals de traditie het wil wordt er ter 
ere van Sint-Antonius een varken geslacht. Dat varken 
wordt na de misviering openbaar verkocht. Na de Tweede 
Wereldoorlog raakte de verering van Sint-Antonius op het 
achterplan. Loonbeekkermis bleef echter gevierd worden. 
De laatste 25 jaar vindt men terug aansluiting bij de 
Antoniusverering. Het geslachte varken wordt terug per 
opbod verkocht. In de voormiddag is er een misviering. Dat 
wordt gevolgd door de verkoop per opbod van het varken. 

Kerkraad 
Huldenberg, KVLV 
en Ziekenzorg 

 

Sint-
Antoniusviering en 
Zalfenkermis 

Zalfen 
(Oostmalle) 

Zaterdag 
dichtst bij 17 
januari 

Vast staat alleszins dat het Sint-Antonius-feest in Zalfen is 
uitgegroeid tot een echt volksfeest waar honderden 
mensen jaarlijks naar toe komen. Er is een devote start met 
de eucharistieviering en de wijding, maar het is ook een 
kermis met de vele versnaperingen als beuling, erwtensoep 
of Zalfense koek, en het muzikaal vertier. 

Culturele Raad Malle 
(CURAMA) 

In de Culturele Raad van 
Malle (CURAMA) kunnen 
vertegenwoordigers van alle 
erkende culturele 
verenigingen zich uitspreken 
over zaken die voor hen van 
belang zijn. Deze raad helpt 
het gemeentebestuur een 



gericht cultuurbeleid in 
Malle te ontwikkelen. 

Sint-
Antoniusviering 
Wever 

3384 
Attenrode-
Wever 
(Glabbeek) 

Zondag voor 
of 17 januari 

Op de zondag vóór of op 17 januari vieren inwoners van 
Wever, deelgemeente van Glabbeek, het naamfeest van 
hun patroonheilige Sint-Antonius Abt. Na de 
eucharistieviering worden volgens de traditie pensen en 
kop verkocht. Ook de verkoop van enkele halve 
varkenskoppen en één hele varkenskop per opbod 
ontbreekt niet. Hartverwarmende drankjes, een brassband 
en een gezellige babbel zorgt voor een mooie afsluiting van 
dit unieke naamfeest.Ieder jaar is er een goed doel 
waarvoor zoveel mensen samenkomen en hun vrijgevigheid 
tonen. Tijdens de viering komt een vrijwilliger toelichten 
wat het project van zijn of haar organisatie inhoudt. De 
opbrengst uit de omhaling in de kerk en de verkoop voor de 
kerk wordt de zondag erna overhandigd aan de organisator 
van het gekozen project. Jaarlijks bewijzen de deelnemers 
dat vrijgevigheid geen bodem heef 

Davidsfonds, 
Glabbeek en de 
parochieploeg 

 

Sint-
Antoniusviering 
met verkoop 

Koningshooi
kt (Lier) 

17 januari Net zoals op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen wordt 
de traditie rond de Sint-Antoniusverering in de 
parochiegemeenschap van Koningshooikt (Lier) in ere 
gehouden. Elk jaar op de zondag rond het feest van haar 
volksheilige Sint- Antonius Abt gevierd op 17 januari. Op 
het einde van de eucharistieviering wordt de relikwie van 
de heilige Antonius Abt vereerd. De aanwezigen ontvangen 
een herinneringsprentje met de afbeelding van de 
volksheilige en een varkenskop aan zijn voeten. Na de 
eucharistieviering wordt de Sint- Antoniusklok geluid. Dit is 
de start van de verkoop per opbod van de offergaven, in 
het kerkportaal. De helft van de opbrengst wordt aan het 
goede doel geschonken. Varkens Jut, is de bijnaam van de 
inwoners van Koningshooikt, die afkomstig is van de 
jaarlijkse verkoop van varkenskoppen. 

Landelijke Gilde Landelijke Gilden, is een 
gezinvereninging van en 
voor bewoners van het 
platteland. 
 

Sint-
Antoniusviering 

Geel Bel Zondag 
dichtst bij het 
Sint-
Antoniusfeest 

Religieuze vieiring – Dierenzegening – Verkoop bij opbod Parochie Geel Bel Steun aan Parochie en 
Kerkfabriek 



Sint-Antonius in 
Iddergem 

Iddergem Rond 17 
januari, de 
naamdag van 
Sint-Antonius-
Abt 

De Sint-Antoniusfolklore verdween af en toe doorheen de 
jaren, maar in 2012 werd onder impuls van gemeente 
Denderleeuw en de heemkundige kring van Iddergem weer 
aangeknoopt met deze traditie. Voor de Eregemnaren is de 
varkenskoppenverkoop ook een soort van 
nieuwjaarsrepectie en daar hoort ambiance bij. Bijzonder is 
dat er bijvoorbeeld gespot wordt met politici, de gemeente, 
de notabelen van de gemeente. Een bijzondere Iddergemse 
gewoonte, waardoor Sint 
Antonius,vroegerbeschermervanhetvee,nu beschouwd 
wordt als beschermer van de Iddergemse tradities en 
gewoonten. De opbrengsten van de verkoop gaan trouwens 
steeds naar een goed doel. Een Iddergems goed doel, 
uiteraard. Als we het volk op die varkenskop-zondag tellen, 
lijkt het feest alvast weer voorgoed vertrokken. 

Heemkundige Kring 
Iddergem 

Heemkundige kring 
Iddergem heeft als 
doelstelling het bewaren, 
archiveren en bestuderen 
van het erfgoed van 
Iddergem met prioritaire 
aandacht voor militair en 
kerkelijk erfgoed, 
heemkunde, dialect en 
familiekunde. Het bestuur 
ziet erfgoed als een 
belangrijke hefboom om 
gemeenschapsvormend te 
werken. Individuele 
bestuursleden hebben een 
collectie die wordt 
opengesteld via de 
heemkundige vereniging. 
Daarnaast is de 
heemkundige kring lid van 
de commissie patrimonium 
en is er geregeld 
samenwerking inzake 
brochures en projecten van 
de cultuurdienst 
Denderleeuw. De vereniging 
heeft een eigen 
genealogische databank met 
-+ 85.000 personen die 
toegankelijk is via internet. 
Er is ook kennis van 
geschiedenis en dialect van 
Iddergem. 

Sint-
Antoniusviering 

Zoersel Zondag na 17 
januari 

Een feestelijke eucharistieviering met het Antoniuskoor of 
een gelegenheidskoor, Antoniusliederen, en na de 
eucharistie Antoniusverkoop van de offergaven. 

Parochie Sint- 
Antonius-Abt 
Zoersel 

Ter ondersteuning van de 
armen en noden van de kerk 



Salphenkermis Grens 
Oostmalle en 
Zoersel 

Weekend 
rond 17 
januari 

Een openluchtmis ter ere van Sint-Antonius-abt, verkoop 
van offergaven, dierenzegening, haringbakfestijn, en 
optredens. 

Parochie Sint- 
Laurentius 
Oostmalle 

Organiseren van volksfeest 
n.a.v. feest van Sint-
Antonius-abt 

 

 

 

 

 

 

 


