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Op de vraag 'Waarom leven wij? Waartoe dient het leven? Welke zin heeft het?' ken ik maar één zinnig 
antwoord: 'Liefde; bemind worden en beminnen' zijn de grote drijfveren om overeind te blijven. 
Zonder liefde zijn wij niets of niemand. Liefde is het enige dat  onze vergankelijkheid en sterfelijkheid 
doorbreekt en overstijgt. Liefde laat zich niet binden door ruimte of tijd. Ze is in staat om ons zelfs tot 
'in de zevende hemel' te voeren. Liefde brengt ons thuis in 'God is Liefde'. 
De twee korte parabels die Jezus ons vandaag vertelt, zijn nog een uitloper van de grote en 
welgekende parabel van de zaaier, waar God ons uitstrooit over moeder aarde om vruchten voort te 
brengen. Alles hangt hier af van de bevruchting door Gods levenwekkend Woord en van de 
ontvankelijkheid van de bodem waarin het zaad terecht komt.  
Vandaag wijst Jezus ons op de innerlijke kracht van het zaad, onze bekwaamheid om lief te hebben. Er 
stelt zich echter een onmiskenbare voor-waarde: de zaaier moet het zaad kwistig om zich heen zaaien; 
daartoe moet hij het uit zijn hand laten glijden, het durven loslaten. Het lijkt wel het enige wat van 
hem/haar gevraagd wordt. Zonder dat komt er geen groei en ook geen oogst. Zaaien is al bij al een 
gedurfde onderneming. De zaaier moet bijna een blind vertrouwen hebben dat het zaad in de grond 
z'n werk wel zal doen. Eens hij het zaad heeft losgelaten, heeft hij de verdere ontwikkeling ervan niet 
meer in de hand. Zo gaat het met een mens die liefheeft.  
Wij zijn geroepen om te zaaien, gulhartig en vertrouwvol. Onze liefde, best van goede kwaliteit, heeft 
kiemkracht genoeg om verder z'n werk te doen. Wat er na het zaaien mee gebeurt, is niet meer onze 
verantwoordelijkheid, en we zijn er evenmin meester over. In de parabel vernemen we dat ze zal 
uitgroeien tot rijpe en rijke oogst. 
Onze zaaibewegingen hoeven geen heldendaden te zijn. Een klein woord of gebaar van liefde, maar 
dan écht en van goede kwaliteit, is al voldoende om uit te groeien tot iets groots. De wereld draait niet 
op de kracht van grote heldendaden, maar op dagelijkse kleine blijken van liefde. Het zijn deze vele 
kleine belevenissen van liefde, die nooit de pers halen, die onze wereld draaiende houden en 
bewoonbaar maken. 'Het Rijk van God is midden onder U' horen we Jezus op een andere keer zeggen. 



Zelfs op de meest rotte vuilnishopen kunnen nog mooie bloempjes groeien. Dat er overal in de wereld, 
zelfs in de donkerste plekjes, kleine z(d)aadjes van liefde hun werk doen, is een teken van Gods 
werkende Liefde die wel zal uitgroeien tot zijn eeuwig Rijk van Liefde. We mogen bij het zaaien al 
dromen van de oogst die ooit komen zal.  
Toch nog dit: Wij leven in een tijd waarin we direct resultaat willen zien; maar zaadjes groeien soms 
langzaam, en we zullen geduld moeten hebben.  
 
FEESTWEEKEND OP DE LANGDORPSE SINT-PIETERSSITE 
…………………………… 
Invoegen flyer 16 en 17 juni 
F4422b24 
………………………….. 

 
Rijk gevulde zondagen in onze kerken, terugblikken en vooruitkijken. 
Op zondag 3 juni 2018 werd Open Kerkendag in Wolfsdonk gevierd met een beeldevocatie over het 
plattelandskerkhof. Eddy Vercammen verraste ons opnieuw met mooi beelden. In de voormiddag was 
er ook een yogasessie. In de namiddag kon je in de Sint-Pieterskerk te Langdorp doorlopend de toren 
bezoeken met een gids – onze deskundige vrijwilliger Anthony. Ook werden er nieuwe plannen uit de 
doeken gedaan. 
…………………………….. 
Invoegen foto Langdorp 1 
F4422c24 
……………………………… 



 
Verhalen verbinden het Platteland 
Jonas Danckers, voorzitter van de Kerkraad van Langdorp, stelde het nieuwe project “Verhalen 
verbinden het Platteland” voor. Samen met heel wat partners wil het initiatief mensen dichter bij 
elkaar brengen door het ontdekken van verhalen over onze dorpen. In wandelingen, optredens en 
zoveel meer komt de geschiedenis en het mooie landschap tot hun recht. Een nieuwe app sluit aan bij 
het boek “Langs Kerken, Kerkhoven en Orgels tussen Leuven en Averbode”. 
“Het Hoofdaltaar van de Sint-Pieterskerk te Langdorp”, het nieuwste boek, bundelt drie belangrijke 
aspecten. De drie auteurs hebben kort hun deel toegelicht. Theo Depoortere schrijft over het ontstaan 
van het altaar te Mechelen. Jozef Van Osta schetst aan de hand van authentieke documenten het 
verhaal over de aankoop en de installatie te Langdorp. In een laatste deel belicht Michiel Dusar de 
talrijke marmersoorten die in het hoofdaltaar zijn gebruikt. Josée Lehon, initiatiefneemster van het 
boek, presenteerde. 
………………………………… 
Invoegen Langdorp 2 
F4422d24 
………………………………… 

 



De drie auteurs van het nieuwe boek over het altaar (vlnr Theo Depoortere, Jef Van Osta, Michiel Dusar). 
Mark Van der Borght, penningmeester van de Kerkraad van Langdorp, kondigde na de presentatie van 
project, app en boek met blijdschap aan dat de Vlaamse subsidies voor de buitenrestauratie van de 
Sint-Pieterskerk definitief zijn goedgekeurd en zullen worden toegekend. De werken kunnen dus dra 
starten! 
Rik Pijpers nam ons vervolgens mee op een muzikale wandeling doorheen Europa met orgelwerk 
passend bij het Robustelly-orgel. 
In de zijbeuk was er een tentoonstelling met foto’s van Langdorpenaren uit de jaren ’50. SADA; het 
Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot bracht de foto’s samen en vraagt zich af wie deze 
mensen zijn. Heel wat bezoekers herkenden dorpsgenoten en konden namen bij de portretten vinden.  
In alle rust werd de dag beëindigd met een yogasessie. 
…………………… 
Invoegen foto Langdorp 3 
F4422e24 
………………….. 

 
 
FEESTWEEKEND OP DE LANGDORPSE SINT-PIETERSSITE 
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni staat er opnieuw heel wat op het programma in Langdorp : 
Zaterdag 16 juni, het verhaal van de vliegtuigcrash en verhalencafé, Langdorp 
Vaderlandslievende plechtigheid n.a.v. 75 jaar crash van een geallieerd vliegtuig te Langdorp (22 juni 
1943) en 50 jaar Koninklijk Verbond der Veteranen van Z.M.Koning Leopold III, gewest Hageland 
- 09.30 u. – Bloemenhulde en vertrek van de stoet aan het Snoeckxkapelleke op de Testeltsesteenweg 
- 10.00 u. – Herdenkingsviering in de Sint-Pieterskerk en aansluitend hulde aan de graven van de RAF-
piloten op het kerkhof 
Tentoonstelling in de kerk over de vliegtuigcrash en het verhaal over de stop van een Jodentransport 
te Langdorp in 1943 
14.00 u.-18.00 u. – Verhalenverzameldag in ’t Hof te Langdorp.  
BRENG JE VERHAAL EN OUDE FOTO’S OF OBJECTEN MEE NAAR HET VERHALENCAFÉ ! Kom er 
luisteren naar een verhaal, vertel het jouwe, praat er wat bij met een drankje of hapje 
Zondag 17 juni, Sint-Pietersfeesten Langdorp 
Grote feestdag voor de Langdorpse gemeenschap! 
10.30 u. – Plechtige eucharistieviering ter ere van Sint-Pieter, opgeluisterd door het koor in de Sint-
Pieterskerk 



Aansluitend, rond 11.45 u.:- Grote dorpspicknick aan de picknicktafel aan de Demer op de Sint-
Pieterssite 
WE NODIGEN IEDERE LANGDORPENAAR UIT ZIJN/HAAR PICKNICK MEE TE BRENGEN EN TE DELEN 
MET ELKAAR OP ONZE PICKNICKTAFEL ! 
12.00 u. – Opening dorpspicknick met receptie voor de Langdorpenaren, toespraken over het 
verhalenproject en de toekomst van de Sint-Pieterssite. 
Proef van Langdorpse verhalen en een drankje en hapje aan de stand van Langdorpse vrijwilligers 
14-17u – Verhalenfestival over Langdorp, standjes en schapenhoeders, volksspelen, kanovaren, een 
infostand van de Provincie Vlaams-Brabant over de bakens aan de Demer en zoveel meer… 
JE KAN GENIETEN VAN LANGDORPSE VERHALEN OP DRIE LOCATIES OP DE SINT-PIETERSSITE 
GEBRACHT DOOR MUZIKANTEN EN VERTELLERS. ONTDEK NIEUWE OUDE VOLKSSPELEN, KOM 
KIJKEN NAAR HET SCHAPENDRIJVEN, PRAAT GEZELLIG BIJ MET BUREN EN VRIENDEN 
………………………… 
Invoegen foto Langdorp 4 
F4422f24 
………………………… 

 
 
 
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:  
8 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  
 

http://www.sintpieterlangdorp.be/


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. 
 
150 JAAR SINT-NIKLAASKERK 
150 jaar Sint Niklaaskerk vieren, is een samenwerking tussen Rillaar Ontmoet vzw en de Kerkfabriek 
van Rillaar. Dit gebeuren is belangrijk genoeg om er een feestweekend van te maken. Noteer in jullie 
agenda: 22, 23 en 24 juni.  
………………………… 
Invoegen foto Sint Niklaaskerk 
F4422g24 
………………………… 

 
Vrijdag 22 juni  
Nocturne van 19.45 u. tot 21.30 u. 
Deze Nocturne gaat door in onze Sint Niklaaskerk. Het programma ziet er als volgt uit:  
19.45 u.: Orgelconcert door Paul Van Aerschot 
20.30 u. : Concert van Moi Kochani 
 
Kaarten: € 5,00 te verkrijgen in de pastorie van Rillaar op woensdag of donderdagnamiddag. Of 
telefonisch: 016.50.11.71  
 
 
 
 
 
 

mailto:fa921058@skynet.be


Zaterdag 23 juni  
Ontdek-de-kerk-dag van 9.00 u. tot 18.00 u. 
 
Tentoonstelling: 
Van 9.00 u. tot 18.00 u. worden de kerkschatten en kazuifels die bewaard worden in de kerk 
tentoongesteld. Je hebt ook de kans om de relikwieën van heiligen die zich in de kerk bevinden te 
bewonderen. Om 10.30 u. en om 14.30 u. geeft Carilla een mini-concert in de kerk met vertoning van 
een presentatie over de geschiedenis van het kerkgebouw. 
 
Bezoek kerkzolder en toren: 
Tijdens een half uur durende rondleiding kan je de kerkzolder verkennen en de klokken in de 
kerktoren bewonderen. Hiervoor moet je enkele moeilijke trappen kunnen beklimmen en mag je geen 
schrik hebben van wat stof.  
Om 10.00 u., 13.00 u., en 16.00 u. zijn er rondleidingen van een uur die tot in het hoogste punt van de 
toren gaan. Hiervoor dien je zelf een zaklamp mee te brengen. 
Inschrijven voor alle rondleidingen kan op het nummer 016.50.03.46, na 18.00 u. graag. De 
rondleiding is gratis, het aantal plaatsen is per toer beperkt tot 10 personen. 
 
Wandeling: ‘Verken Rillaar in zwart-wit’: 
In het Parochiecentrum kan je een gratis wandelgids oppikken met daarin een route en foto’s uit de 
oude doos. De wandeling is zo’n 8 km lang en duur iets meer dan 2 uur. Mensen die inschrijven voor 
een rondleiding in de kerktoren krijgen deze gids ook. 
 
 
Zondag 24 juni 
Viering en receptie van 10.00 u. tot 12.00 u. 
De zondag beginnen we met een extra feestelijke Gezins- Kindvriendelijke Viering in de kerk. Deze 
wordt om 11.00 u. gevolgd door een receptie voor het ganse dorp. De Koninklijke Fanfare ‘De 
Mottegalm’ zorgt voor een muzikale omkadering van de receptie. Deze receptie is mogelijk dankzij de 
steun van de Stedelijke Welzijnsraad van Aarschot. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te klinken! 
Een feestweekend dat mensen met elkaar in ontmoeting brengt! Drie dagen kans om ‘Rillaar Ontmoet’ 
in praktijk te brengen.  
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LANGDORP 
 
PROFICIAT:  50 JAAR HUWELIJK 
Mon Verreydt en Sonja Brems uit Langdorp vierden hun gouden huwelijksjubileum. 
……………………………. 
Invoegen foto Mon en Sonja 
F4422h24 
…………………………… 

 
 
 
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 
19 juni: Schoolraad  
26 juni: Oudste kleuters blijven slapen in de klas  
26 juni: Megakids fietseling derde graad  
27 juni: Dankfeest vrijwilligers om 11.00 u. 
27 juni: Receptie zesde leerjaar om 19.00 u. 
28 juni: Schoolviering om 09.00 u. 
29 juni: Einde schooljaar om 12.00 u.  
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u. 
19 september: Scholenveldloop  
…………………………… 
Invoegen affiche schoolfeest 
F4422i24 
……………………………… 

 
 
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. 
 

mailto:ni.adams@telenet.be


 
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. 
 

GIJMEL 

 
 
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 
19 juni: Schoolraad  
20 juni: Dankfeest vrijwilligers om 10.30 u. 
26 juni: Megakids fietseling derde graad  
27 juni: Receptie zesde leerjaar om 20.00 u. 
28 juni: Schoolviering om 11.00 u. 
28 juni: Receptie 3de kleuterklas om 10.30 u. 
29 juni: Einde schooljaar om 12.00 u. 
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u. 
19 september: Scholenveldloop  
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
FEMMA ORGANISEERT  
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 
 
PROFICIAT:  50 JAAR HUWELIJK 
Eduard Sools en Maria Steurs uit Wolfsdonk vierden hun gouden huwelijksjubileum. 
…………………………. 
Invoegen foto Eduard en Maria 
F4422j24 
………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPENLUCHTMIS AAN DEN DOPKESBOOM 
Op 31 mei, laatste donderdag van de meimaand, wordt er steeds een openluchtmis gehouden aan het 
kapelleke aan den Dopkesboom. Dat kapelleke is steeds heel mooi verzorgd door Angèle Peeters. 
……………………………. 
invoegen foto Angèle Peeters 
F4422k24 
………………………… 

 
Een dertigtal mensen waren aanwezig op deze viering. Ook onze ‘pas gevormde jongens en meisjes’ 
namen hieraan deel. 
 
Priester Renaat Van den Berckt ging voor in deze Maria-verering, er werden enkele strofen gezongen 
van ‘Liefde gaf U duizend namen’  en ‘te Lourdes op de bergen’ 
Onze  geluidsman René Willems zorgde er als naar goede gewoonte voor dat alles verstaanbaar was 
en dat enkele stille momenten opgevuld werden met ‘hemels gezang’ 
………………………………. 
Invoegen 4 foto’s Dopkesboom 
F4422l24 + F4422m24 + F4422n24 + F4422o24 
…………………………………... 



 

 
Na de viering poseerden de kinderen nog met hun catechisten,  koster Rik en Priester René.   
En Onze Lieve Vrouw  die zag dat het goed was ! 
 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
ACTIVITEITENKALENDER:ONZE SCHOOL WOLFSDONK 
Dinsdag 19 juni : Zwemmen voor 3K, 5L en 6L 
Donderdag 21 juni : Papierslag van 14.00 u. tot 16.00 u. 
Vrijdag 22 juni : Papierslag van 14.00 u. tot 16.00 u. 
Maandag 25 juni : Rapport lagere school 
Woensdag 27 juni : Schoolviering om 09.00 u. 
                                      Diploma derde kleuterklas 
                                      Receptie zesde leerjaar 
Vrijdag 29 juni: Vanaf 12.00 u…Vakantie  
                
 
 



 
 
 
 
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 
 
VAKANTIEREGELING PAROCHIEBLAD  
Voor nummers 26-27-28  : verschijningsdatum 27 juni 
Teksten van 30 juni tot en met 20 juli. Uiterlijk in te sturen op maandag 18 juni 
Voor nummers 29-30-31  : verschijningsdatum 18 juli 
Teksten van 21 juli tot en met 10 augustus. Uiterlijk in te sturen op maandag 26 juni 
 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 

LANGDORP 
  
Zaterdag 16 juni : Eucharistieviering om 10.00 u. - Herdenking gesneuvelden 
 
Zondag 17 juni: Eucharistieviering om 10.30 u. - Sint Pietersfeest 
-Louise Verbruggen, ouders, schoonouders en kinderen. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag 16 juni: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 17 juni: Eucharistieviering om 09.00 u 
-Steurs Eduard, echtgenote en familie, Jozef Plu-Helena Huygens en familie 
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--------------------------- 

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. 
 
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 
F4422p24 
…………… 

 
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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