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Religie en relatie hebben heel wat met elkaar gemeen. Ze verwijzen allebei naar verbondenheid.  
In het beeld van de 'Goede Herder', dat ons deze zondag wordt voorgehouden, spreekt Jezus ons over 
een oprechte liefdesrelatie tussen Herder en schapen. Zijn toegewijde liefde schept een 
onvoorwaardelijk vertrouwen bij de schapen. Liefde wordt wederzijds en werkt aanstekelijk. 
Wat een contrast met de huurling. Hoezeer die ook zijn plicht doet, als het er op aankomt slaat die op 
de vlucht. Religie die alleen maar wetten onderhoudt en plichten pleegt, is niet de religie van Jezus. 
Een hechte liefdesband is voor Hem essentieel om aan ware godsdienst toe te komen. 
Wonder ook hoe Jezus zijn unieke verbondenheid en zijn liefdevolle omgang met de Vader 
weerspiegeld wil zien in zijn omgang met de mensen. Die liefde gaat uit naar 'alle' mensen, ook naar 
hen die zijn stem (nog) niet kennen. 'Ongekend is onbemind' is  geen christelijk gezegde. Het is 
immers de bedoeling dat het worden zal: één Herder, één kudde, één grote mensenfamilie. Daarvoor 
heeft Hij zijn leven gegeven, na er zich helemaal te hebben aan toegewijd. Dit was zijn zending: aan de 
wereld laten zien tot wat liefde in staat is. 
De Paasboodschap vertelt ons vol vreugde dat zo'n totale overgave door de diepste beproevingen 
heen zal openbloeien tot 'volop leven', niet meer gebonden aan plaats of  tijd, maar helemaal thuis in 
God, die alleen maar pure, trouwe en barmhartige liefde is.  
 
 
TENTOONSTELLING 
……………………. 
Invoegen 4 foto’s tentoonstelling 
F4422b16 + F4422c16 + F4422d16 + F4422e16 
…………………… 



   

 
Op vrijdag 6 april 2018 werd er  in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, beginnend met een korte gebedswake, 
een tentoonstelling geopend van  ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’. Deze werd  op- en 
samengesteld door padre Erwin Vilain en adjudant Jean-Louis Peeters. In de gebedsdienst ging padre 
Vilain voor, bijgestaan door de pastoor en twee lectoren. Deze laatsten lazen alternerend een verhaal 
uit het boek ‘De verwoesting van Aerschot’ van Karel Rutgeerts. De gebedsdienst eindigde met de Last 
Post, geblazen door de trompettisten van Koninklijke harmonie van de Oud-strijders. 
Na een  toespraak van de opperaalmoezenier Johan Van den Eeckhout, beklemtoonde  padre Erwin 
Vilain de bedoeling en  de belangrijkheid van deze tentoonstelling. Burgemeester André Peeters 



benadrukte hoe de oorlogsellende Aarschot getroffen had en sprak over de Aarschotse helden en 
martelaren. De namen van Pater Raskin, pastoor Dergent en priester Devroey blijven hierbij in het 
geheugen van de Aarschotse geschiedenis geprent. De 90 aanwezigen konden na de plechtige opening 
een wandeling maken langs de 28 verschillende pancartes, de toonkasten en de oorlogsveldkapel. Op 
de tentoonstelling zijn er ook een drietal videoschermen  opgesteld die ons filmpjes tonen van de 
gruwel van de oorlog. Na de opening volgde achteraan in de kerk een uitgebreide receptie met allerlei 
drankjes en heerlijk belegde broodjes, aangeboden door het AGB het Gasthuis.   
De tentoonstelling zet ons op weg om te ontdekken hoe de geestelijken tijdens de gruwelijke 
oorlogsjaren hun moeilijke opdracht hebben volbracht. Wat zij gedaan hebben mag een bron van 
inspiratie zijn voor alle bezoekers.  In de eerste vitrinekasten maken we kennis met de paramenten 
die de aalmoezenier gebruikte: de stola, manipel, kazuifel, missaal, kandelaars gemaakt van obussen,  
paardenzadel, een  gasmasker, een miskoffer met kelk, beker, hosties en al wat er nodig is om mis te 
lezen in openlucht of in een veldkapel. In de eerste toonkast staat er ook een mooi en klein bronzen 
beeldje van een aalmoezenier die een gekwetste soldaat optilt en verzorgt.  
De frontaalmoezenier stond de soldaten bij als er gewonden weggedragen werden. Aanvankelijk 
droegen ze nog een zwarte soutane, niet erg praktisch om te fietsen of om paard te rijden. Vanaf 12 
oktober 1915 werd er verplicht overgeschakeld naar het kakiuniform. Men droeg wel de Romeinse 
boord en een kruisje op de revers. Er werd één aalmoezenier voorzien per bataljon. 600 katholieke en 
15 protestantse en een aantal rabbijnen stonden in dienst van het leger. Om verveling en 
ontmoediging tegen te gaan, organiseert de aalmoezenier spelen en wedstrijden. Hij geeft ook les aan 
ongeletterden, helpt bij het brieven schrijven. Er werden achter de frontlijn regelmatig 
openluchtmissen gehouden, waarin duizenden te communie gingen.  De opleiding van de 
aalmoezeniers gebeurde vanaf 1915 in het opleidingskamp van Auvours. Daar waren ze gelegerd in 
kleine tenten, met wat stro en een deken. Die opleiding had een militaire en een theologische kant.  
Tussen de koorbanken is een veldkapel opgesteld. Een aalmoezenier knielt neer bij een 
zwaargekwetste man. Hij verzorgt hem en geeft hem de laatste sacramenten. In deze veldkapel zien 
we een klein altaar met missaal, een crucifix en twee kandelaars, een beddenzak, een koffie- en 
melkkan. Er is brievenbus aangebracht, waarin soldaten hun post konden deponeren.  Boven de kapel 
zijn twee videoschermen aangebracht die filmen vertonen van de oorlogsgruwel. Een derde film kan 
men bekijken bij het sacramentsaltaar, waar we op een heuvel ook een verroest Frans kerkhofkruis 
zien liggen.   
Het kruis, afgebeeld met een margriet, gedragen door de aalmoezeniers, is het symbool van de Belgen 
die zijn gevallen op het veld van eer. Voor de gevallenen van het Verenigd Koninkrijk is dit de papaver, 
voor de Fransen een korenbloem.  
Op het sanctuarium, het hoogkoor, staan links enkele panelen opgesteld die de afgrijselijke taferelen 
van de Gelrodese pastoor Dergent evoceren. Deze geestelijke van Gelrode bracht met een voerman 
enkele zieken naar Aarschot, om ze toe te vertrouwen aan de verantwoordelijken van het Rode Kruis. 
Op de terugweg werd hij aangehouden en naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk overgebracht. Hij werd 
mishandeld, maar wilde zijn geloof niet afzweren. Dan werd hij doodgeschoten en zijn lijk werd ‘s 
anderendaags in de Demer gegooid.  
Op de rechterzijde van het hoogkoor staan enkele foto’s van pater Raskin, die zich in de Eerste 
Wereldoorlog verdienstelijk maakte als brancardier en meester-verkenner. Aan het front maakte hij 
allerlei tekeningen, potloodschetsen een nauwkeurige beschrijvingen van de Duitse stellingen, uiterst 
minutieuze plattelandsgronden en ingekleurde panoramische zichten. Hij had een uitstekend visueel 
geheugen. Zo werd hij ingeschakeld  bij de militaire inlichtingsdiensten en wist hij zich als spion-
tekenaar schuil te houden in allerlei observatieposten. Hij kon in de vooruitgeschoven posten van het 
Belgische leger van dichtbij een belangrijk bolwerk van de Duitsers in de gaten houden. Hij bediende 
zich van een periscoop en wist onschatbare informatie door te spelen. In de tweede wereldoorlog 
werd hij door de Gestapo opgepakt. Op 18 oktober 1943, dit jaar precies 75 jaar gelden, werd hij 
onthoofd in de gevangenis van Dortmund. Aan de Hoogbrug in Aarschot, bij de aanvang van de 
Raskinkade,  staat een groot standbeeld van pater Raskin. Op de tentoonstelling wordt ook de stola 
van pater Raskin getoond en een fotoalbum van zijn familie en de verschillende huldigingen.  
De tentoonstelling ‘Dienaars van God in de Groote Oorlog’ is opgesteld in het koorgedeelte van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot en is nog te bezichtigen tot en met Pinkstermaandag. De kerk is 



steeds geopend van 9.00 u. tot 12.00 u. en op sommige dagen zelfs tot 15.00 u. en op afspraak. De 
inkom is gratis.  
 
WIJZIGING VIERINGEN LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK  
 
APRIL 
Zondag 22 april: Viering om 09.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp 
Zondag 22 april: Eerste Communie om 10.30 u. in Sint-Antonius Abt, Wolfsdonk 
MEI 
Woensdag 9 mei: Viering om 18.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp 
Donderdag 10 mei: Eerste communie om 11.00 u. in O.L.V-van Fatima, Gijmel  
 
SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES 
 
Doopvieringen 
Doopaanvragen dienen zeker 3 weken op voorhand aangevraagd te worden.  
Dit kan via de site www.sintpieterlangdorp.be, via één van de parochiesecretariaten of rechtstreeks 
naar de verantwoordelijke van doopvieringen via het mailadres ni.adams@telenet.be  
Iedere viering begint om 15.00 u. en wordt meestal verzorgd door onze priester Paul Van der Stuyft.  
Doopvoorbereidingen vinden altijd plaats in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299. De ouders worden 
daarvan tijdig op de hoogte gebracht. 
Data:  
6 mei : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
10 juni : Sint-Pieter Langdorp  
1 juli : O.L.Vrouw van Fatima Fatima Gijmel  
12 augustus : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
2 september : Sint-Pieter Langdorp  
7 oktober : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel  
4 november : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
2 december : Sint-Pieter Langdorp  
 
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van 
Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be  
Uitvaarten: De familie neemt  contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken 
maken met de verantwoordelijke parochiepriester.  
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.      
(Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12) 
 
MISINTENTIES  
Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een 
aangevraagde intentie. De prijs bedraagt € 15,00.  
Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Maar het kan ook om te bidden of te 
danken voor een gunst. 
Intenties kunnen aangevraagd worden op het parochiesecretariaat of via een contactpersoon van de 
parochie. 
Om in het parochieblad opgenomen te worden, moet een intentie minstens 2 weken 
vooraf aangevraagd worden. 
 
OVERIGE VIERINGEN IN AARSCHOT 
Onze-Lieve-Vrouw: Zondag om 11.00 u. 
Christus-Koning: Zondag om 8.30 u. 
Ourodenberg: Zaterdag om 19.00 u. 
Rillaar: Zondag om 10.00 u. 
Gelrode: Zaterdag om 18.30 u. 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:fa921058@skynet.be


ACTIVITEITEN NATUURPUNT 
 
Zaterdag 21 april: Beheerwerkdag in de Meertsels in Aarschot. Afspraak om 13.30 u. op de hoek van 
de Meertselstraat – Liersesteenweg in Aarschot. Meer info bij Marcel Velle, 0494 30 21 66 
 
Zondag 13 mei: Bloemenwandeling in Achter Schoonhoven. Op dit moment staan knolsteenbreek, 
pinksterbloem en breedbladige orchis in bloei. De ideale periode om de wandelaar te laten genieten 
van onze bloemrijke hooilanden. Afspraak om 14.00 u. aan de St. Pieterskerk van Langdorp, 
Langdorpsesteenweg 299. Meer info bij Ronny Weckhuysen, 016 56 35 99 of linda.ronny@skynet.be 
 
Zaterdag 26 mei organiseren turnclub Gezwind en lenig uit Gelrode, de buurtbewoners van het oud 
station en Natuurpunt Aarschot voor de 13de keer de Vorsdonkloop. Om 14.30 u. start van de 
orchideeënwandeling in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten, om 15.30 u. pannenkoekenloop 
voor kinderen, om 17.00 u. start Vorsdonkloop (verschillende afstanden). Dit alles vertrekt op het 
pleintje aan het einde van de Wipstraat-Vorsenzang in Gelrode. Ook terras met hapje-tapje, 
kinderanimatie, muziekoptredens. Meer info bij Jan De Wyngaert, 016 56 62 52 of 
vorsdonkloop@gmail.com 
 
Zondag 27 mei organiseren turnclub Gezwind en lenig uit Gelrode, de buurtbewoners van het oud 
station en Natuurpunt Aarschot voor de 13de keer de een vroegochtendwandeling in Vorsdonkbos-
Turfputten met ontbijt.  Afspraak  om 07.00 u. op het pleintje aan het einde van de Wipstraat – 
Vorsenzang in Gelrode. 
Meer info en inschrijven voor het ontbijt: vorsdonkloop@gmail.com 
 
-------------------------------------------------- 
RUBRIEKTITEL 
---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
  
ZATERDAG 31 MAART : PAASWAKE IN SINT-PIETER 
Op zaterdag 31 maart, Stille Zaterdag, werd er de Paaswake gehouden in Sint-Pieter.  Na het ontsteken 
en zegenen van het vuur, werden de paaskaarsen van de 3 parochies ontstoken aan het nieuwe vuur. 
Terwijl men de kerk binnentrad met de nieuwe kaarsen, gaven de misdienaars het licht door aan de 
mensen. 
Na de woorddienst werd tijdens het klokkengelui en belgerinkel het gloria feestelijk gespeeld en 
gezongen.   In de doopvont werd er nieuw water gegoten, gezegend en hernieuwden we onze 
doopbelofte.  De priester zegende ook alle parochianen. 
Het werd een mooie, verzorgde viering. Langs deze weg willen we ook alle mensen van harte danken 
voor hun medewerking. Dank u wel aan al onze misdienaars, ze hebben het weer fijn gedaan. Ook het 
koor en onze organist Rik worden van harte bedankt voor de muzikale begeleiding en de mooie zang. 
Priester Paul wordt ook hartelijk bedankt voor de mooie, intense viering.  
En zeker ook een dankuwel aan alle helpende handen en aan onze parochianen om mee te bidden en 
te zingen. Zo dragen wij samen het Licht van Pasen uit. 
…………………….. 
Invoegen 3 foto’s Paaswake 
F4422f16 + F4422g16 + F4422h16 
…………………….. 

mailto:linda.ronny@skynet.be
mailto:vorsdonkloop@gmail.com
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GEVONDEN NA DE PAASWAKE  
In de Sint-Pieterskerk werd na de Paaswake een groot regenscherm gevonden.  De eigenaar kan het 
afhalen op woensdagavond tijdens het secretariaat van 18.00 u. tot 20.00 u. of na afspraak. 
  
BEDEVAART SCHERPENHEUVEL 
Op dinsdag 1 mei gaan de 3 parochies op bedevaart naar Scherpenheuvel.   De voetgangers vertrekken 
om 5.30 u.  aan de Sint-Pieterskerk.  Onderweg kan men aansluiten.  De eucharistieviering is om 08.00 
u.. Na een ontbijt volgt tegen 10.00 u. de kruisweg en de rozenkrans.  Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd.  
 
WEEKMISSEN IN SINT-PIETER 
Voortaan worden de weekmissen in Sint-Pieter ook in het parochieblad vermeld.  Indien er door 
omstandigheden een verandering plaats vindt, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht na de 
vieringen op zondag.  Als er onverwachts toch een viering wegvalt, is de kerk open op het aangegeven 
uur en wordt de eucharistieviering vervangen door het bidden van de Lauden. 
 
SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL 
Donderdag 10 mei: Eerste communie in de kerk van Gijmel  
Zaterdag 23 juni: St. Pietersfeest 
 
SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER 
Waar : Pastorij Langdorpsesteenweg 299 
Wanneer : Woensdagavond van 18.00 u. tot 20.00 u. 
Opgelet ! Het secretariaat zal gesloten zijn tijdens de schoolvakanties, op een vooravond van een 
feestdag (omwille van een eucharistieviering ) en op feestdagen zelf.  Dit wordt wel tijdig 
aangekondigd via het parochieblad en in de kerk.    
Tijdens de openingsuren is het ook telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail 
ni.adams@telenet.be 
U kan er terecht voor allerhande vragen, afgeven van misintenties, aanvragen doopbewijzen, indienen 
doopaanvragen,......  
Iedereen is er welkom en we hopen dat we zo onze parochianen beter kunnen verder helpen. 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
KVLV LANGDORP 
Haak- en breicafé: iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, vanaf 19.00 u tot 
22.00 u. in ‘t Hof te Langdorp. Voor iedereen toegankelijk: jong, oud, man, vrouw, beginner of 
gevorderd,.. 
Je hoeft geen lid te zijn van KVLV. Bijdrage: € 5,00 per avond, drankje inclusief. 
……………………… 
Invoegen affiche concert  
F4422i16 
…………………….. 

mailto:ni.adams@telenet.be


 
FC KAPELLEKE ORGANISEERT BREUGHELWEEKEND 
Op zaterdag 12 en zondag 13 mei organiseert FC Kapelleke Langdorp zijn jaarlijkse ‘Breugelweekend’ 
in de kantine aan de Oude Mechelsebaan 565. 
Op beide dagen worden er pannenkoeken, spek met eieren, frikadellen met krieken, pensen, rijstpap 
en ijscrème geserveerd. 
Iedereen is van harte welkom op zaterdag vanaf 12.00 u. en op zondag vanaf 11.00 u.  
tot 19.00 u. 
 

GIJMEL 
 
SAMANA GIJMEL DEELT UIT 
Op paaszaterdag werd aan de zieken van Samana Gijmel een paasontbijt aangeboden. Op goede 
vrijdag-avond hebben de ziekenbezoekers 125 dozen gevuld en op paaszaterdag werden deze dozen 
aangevuld met croissants, sandwiches, krentenbrood en pistolets. Vanaf  9 uur reden enkele auto's 
met al dat lekkers naar de mensen. Hopelijk vergaten we niemand. Het toffe van dit alles is dat 
Samana het aan jullie te danken heeft. Dankzij jullie konden we onze mensen gelukkig maken. Jullie 
steun van de wafelverkoop, tombola op de kerstmarkt, aankoop van paasbloemen... bezorgde 
ons voldoende inkomsten om dat festijn voor de zieken te bekostigen. 
Wij zouden graag iedereen die hun steentje bijdroeg heel hartelijk willen danken in naam van de zieke 
mensen. Zij dachten vast ook aan jullie bij het genieten van hun paasontbijt. We missen ook iemand 
heel hard in ons bestuur, en dit al bijna 1 jaar.… 



Daarom zijn we op zoek naar mensen die onze groep komen versterken en verjongen. Heel erg 
bedankt! 
……………………………… 
Invoegen 2 foto’s ontbijt + 2 foto’s bloemen 
F4422j16 + F4422k16 
F4422l16 + F4422m16 
……………………………… 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERLEDEN IN DE HEER 
Maria Van de Weyer werd geboren in Langdorp op 18 april 1927 en overleed in 
Leuven op 2 april.  
Maria was de weduwe van Fons Walschaers. 
De uitvaartliturgie vond plaats in onze parochiekerk op 6 april. 
Langs deze weg willen we de familie onze deelneming betuigen.  
Wij bidden dat Maria rust en vrede mag vinden bij de Heer. Dat zij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
Voor Maria wordt een herdenkingsviering opgedragen op zaterdag 21 april om 18.00u. 
 
PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’ 
De parochianen van Gijmel kunnen vanaf heden steeds terecht bij Staf Eelen, 
016.565163 voor gegevens in verband met de parochie en kerk, het bestellen van misintenties, 
doopaanvragen,…  
 
SCHOOLKALENDER O.-L.-V. VAN FATIMASCHOOL 
Donderdag 10 mei : Eerste communie in de kerk van Gijmel  
Zaterdag 26 mei: Tuinfeest 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
FEMMA ORGANISEERT . 
23 April: Koken op drukke dagen om 19.00 u. 
28 Mei: Brunch en Ontbijt om 19.00 u. 
25 Juni: Koken op drukke dagen om 19.00 u. 
24 September: Koken voor elke dag om 19.00 u. 
29 Oktober: Bloemschikken om 19.00 u. 
7 December: Reis naar Marcienne-Kirchoven 
 
Locatie:  Parochiezaal OLV van Fatima-Gijmel 
 
Iedere maandag: Fietsen, vertrek kerkplein Gijmel om 13.00 u. 
Iedere dinsdag: Hobbynamiddag,  om 13.00 u. in klein zaaltje OLV van Fatima. 
 
OKRA GIJMEL 
Wij zijn een groep van 55-plussers. 
Wij feesten, reizen, gaan naar evenementen. 
Daarnaast hebben we heel wat weekactiviteiten: 
Maandag fietsen, dinsdag en woensdag hobbyclub, donderdag petanquen(kaarten bij slecht weer), 
line-dance, vrijdag wandelen. 
Wil je graag lid worden? Wil je meedoen aan één of meerdere activiteiten? 
Je kan altijd inlichtingen inwinnen bij:  Vandenberg Irène  0472.73.49.65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WOLFSDONK 
 
CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00u. tot 11.00 u. 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD. 
Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71   e-mail: sophie.buyck@telenet.be 
  
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 

LANGDORP 

Zondag 22 april:  Eucharistieviering om 09.00 u. 
-Bertha Kennis, Alfons, Juul en Felix Vanderborght. 
-Maria Goossens, Jozef en José Van Steyvoort. 
  
Ochtendvieringen: 
Zaterdag 21 april om 9.00 u. 
Dinsdag 24 april om 8.55 u. 
 

GIJMEL 
Zaterdag 21 april: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Staf Moeur. 
-Maria Van de Weyer vanwege de parochie. 
 

WOLFSDONK 
Zondag 22 april: Eucharistieviering – Eerste communie om 10.30 u. 
-Marcel Maes vanwege de parochie. 

----------------------------- 

Rubriektitel 

---------------------------- 
 
NUTTIGE ADRESSEN 
 
Informatie, foto’s en archief van onze drie parochies vind je op 
www.sintpieterlangdorp.be 
 
ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL 
Parochiesecretariaat 
Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65. 
Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus) 
Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u. 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
mailto:sophie.buyck@telenet.be
http://www.sintpieterlangdorp.be/


 
SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK 
Parochiesecretariaat 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u. 
………………… 
Invoegen knipsel parochiezaal 
F4422n16 
…………… 

 
WACHTDIENSTEN 
Huisarts 
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 
u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 
08.00 u. nà de feestdag. 
Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292 
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560 
Apothekers 
Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u. 
http://www.apotheek.be 
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