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OOK MOOIE MOMENTEN IN 2020...

Lies en Jimmy
Nu we het nieuwe jaar hebben ingezet, mijmeren we nog over het oude jaar... Corona bracht in 2020
heel wat kommer en kwel... Maar... Toch waren er ook mooie momenten. In de kerk van Wolfsdonk
gaven Lies en Jimmy uit Gijmel elkaar bijvoorbeeld hun JA-woord op 4 juli 2020. Op de foto's is hun
geluk af te lezen. Samen met hun fiere kindjes Rik en Marie en de ganse familie - in deze weken waren
de maatregelen ietwat versoepeld - mochten zij in de mooie huwelijksviering hun liefde vieren.
Priester Paul Van der Stuyft ging voor in de stemmig versierde Sint-Antoniuskerk. We koesteren deze
mooie momenten in onze kerk en kijken verder uit naar een herneming van de vieringen in 2021 en
nog veel zulke momenten om te koesteren. Alsnog proficiat aan Lies en Jimmy en hun ganse familie !
24 januari 2021
Tweede zondag door het jaar
Johannes 1,35-42

Denken en doen

Hoe kan een evangelie zo actueel zijn:
‘Mensen, gooi het over een andere boeg! Pak het in de toekomst toch anders aan! Blijf toch niet in je
oude, zondige gewoonten steken! M.a.w. Keer je leven om! En geloof nu toch eens in de uiteindelijke
kracht van Gods menslievendheid!’
We hebben weer eens Kerstmis gevierd. De feestdagen waren helaas nog in lok-down-modus. Maar
vanaf nieuwjaar klonk er hoopvol nieuws: de vaccinatie is begonnen, we zijn bijna weer ‘vrije’
mensen. De veldslag tegen het verraderlijk coronavirus komt in zijn eindfase. Tegen de zomer hopen
we weer stilaan in het ‘oude normaal’ te mogen leven. Wat een bevrijding!
Maar beseffen we nu voldoende dat ‘dit oude normaal’ een zieke samenleving blijft, indien we weer
gaan leven alsof er niets gebeurd is. Is deze harde bezinningstijd dan voor niks geweest? Hebben we
er geen lessen kunnen uit trekken?
Onze samenleving is in meer dan één bedje ziek. Zoveel scheve verhoudingen, ongelijkheden, onrecht,
armoe en gebrek, zoveel misnoegdheid en onnodige spanningen… noemen we dát normaal? Moeten
wij ons daar dan noodgedwongen maar bij neerleggen? Of hebben we in het voorbije jaar geen
weerbaarheid aangeleerd tegen het noodlot? Er zijn toch zoveel mooie tekenen van
medemenselijkheid gegroeid. Vindingrijk en moedig hebben velen gewerkt aan positief opbouwwerk.
Er zijn zoveel kleine helden van liefdadigheid en gerechtigheid opgestaan, als zoveel bloempjes op een
mesthoop. Het zijn mensen die aan wederopbouw doen, die niet troosteloos op de puinhoop blijven
zitten, maar de handen uit de mouwen steken.
De dringende oproep van Jezus: ‘Mensen, pak het toch anders aan! Laat Gods liefde toch primeren
tussen jullie. Laat je eigen klein vermeend koninkrijkje toch inpalmen door Zijn standvastig Rijk van
liefde en medemenselijkheid.’
Zijn woorden zijn nog niet koud of Hij begint eraan. Zijn vier eerste medewerkers zijn concrete
eenvoudige vissers: André, Simon, Jaak en Johan. “Ik heb jullie nodig! Ga met Mij mee om mensen uit
het slop te halen.”
Later zal Hij aan de grotere groep leerlingen zeggen: “Leer van Mij, Ik ben zacht-moedig en nederig
bezig om de rijkdom van Gods liefde en gerechtigheid gestalte te geven.” Het wordt een nieuwe wijze
van samenleven waarbij mensen elkander met veel voldoening zullen weervinden in de volheid van
Gods liefde zelf.
Nog wat persoonlijk werk! (of in samenspraak met huisgenoten…)
Wat zou jij graag anders zien worden in onze manier van samenleven?
Formuleer voor jezelf een haalbaar antwoord.
(Raakpunten met wat Jezus zei en deed vind je wel in het evangelie.)
Stilteplaatsen in de pastorale zone Sint-Rochus
Christus Koning kerk Aarschot
Elke dag geopend van 9 uur tot 15.30 uur.
O.-L.-VrouwekerkAarschot
Elke weekdag geopend van 10 uur tot 11.30 uur.
Elke zaterdag van 15 uur tot 17 uur: Stille
aanbidding van het H. Sacrament.
Elke zondag van 9 uur tot 10.30 uur.
www.kerkinaarschot.be

O.-L.-Vrouw van Fatima kerk Gijmel
Elke zaterdag geopend van 17.30 uur tot 18.30
uur.
Sint-Niklaas kerk Rillaar
Elke zondag geopend van 14 uur tot 16 uur.

Sint-Antonius Abt kerk Wolfsdonk
Elke zondag geopend van 10 uur tot 12 uur.
www.facebook.com/Pastorale-zone-SintRochus-Aarschot-104476251200896

RESTAURATIE SINT-PIETERSKERK: VERVOLG
Zoals we vorige week beloofden, volgen er nog enkele foto’s van de werken aan onze kerk. Momenteel
is men volop bezig met de ramen. Het geeft nu al veel meer licht in de kerk. Achteraan, waar de oude
verwarming stond, komt er een sanitaire voorziening. Sommigen denken nu verheugd ‘ oef, een toilet
in de kerk”. Uiteraard gaat dat ook gepaard met kappen en breken en vooral met het maken van veel
stof. We gaan nog geduld moeten oefenen. Het gaat nog eventjes duren voor alles klaar gaat zijn. We
houden jullie op de hoogte. Binnen enkele weken komen er nog foto’s met uitleg in het
parochieblad. Houd het ondertussen veilig zodat we samen het coronavirus kunnen verslaan.

EEN BIJZONDER PATROONSFEEST IN WOLFSDONK
17 januari, het patroonsfeest van 'onze' heilige met het varken, Sint-Antonius Abt, viel dit jaar op een
zondag. Helaas mochten we wegens corona niet samen vieren in de kerk en erna verbroederen bij de
traditionele varkenskoppenverkoop. Er was wel een online viering voorzien die thuis via de computer
kon bekeken worden. Volgende week publiceren we enkele foto's die we zo konden nemen. Dank aan
ieders medewerking alvast aan dit bijzondere patroonsfeest online !

WOLFSDONKSE SEIZOENARBEIDERS - DEEL C
Uit ‘Hagelandse Seizoenarbeiders’
Het boek ‘Hagelandse seizoenarbeiders telt 286 bladzijden maar vermeldt slechts één koppel van
Wolfsdonk: Fraike Tamboer (Frans Pauwels) en Maria Jennes. Ze zijn beiden van 1930 en hier overleden
respectievelijk in 2004 en 1996. Van Fraike staan enkele korte getuigenissen opgetekend, geen enkel van
Maria. Maar zoon Ludo en zijn vrouw Lea weten ons te zeggen dat ook zij 26 keer een bietenterm heeft
meegemaakt en voor Frans niet onderdeed. Tussen 1944 en 1963 had Frans er 30 op zijn teller staan. Hij
was er vroeger aan begonnen. Ze trokken immers samen op en namen voor één term tot 12 ha aan. Meestal
werkten ze bij dezelfde boeren, zeker als het hen daar beviel. Ludo herinnert zich nog het station van Ans
als afstapplaats en verder Nodebais en Houffalize. Toen ze ergens voor de eerste keer aankwamen, werden
ze aan het station door een jonge boer met een tractor afgehaald. Frans vroeg in gebroken Waals aan de
bestuurder of de baas zijn werkvolk goed te eten gaf. Maar hij kreeg als antwoord: ‘C’est moi le patron’!

Bij het afsluiten van het contract met de boer - en dat gebeurde meestal via een ‘placeur’ - kon men
doorgaans kiezen tussen volle, halve of zonder kost.
Van de periode 1944 tot 1963 dat Fraike Tamboer in de bieten heeft gewerkt staan enkele getuigenissen
opgetekend.

‘De dag na m’n veertiende verjaardag (op 25 april 1944) trek ik met oom Emiel Van der Schoten (sic) naar de klein
bieten. (Zijn vader Louis Pauwels was gehuwd met Anna Van de Schoot, was zoon van Jozef, kleinzoon van Jo
en achterkleinzoon van Willem Pauwels tamboer-majoor bij het leger ten tijde van de Nederlanders). We moete
beginnen aan een akker van zeven hectaren. Er is aan die akker geen einde te zien. De moed zakt me in de
schoenen. Oom Miel houdt er een flink tempo op na. Ik heb moeite om hem te volgen met het op één zetten van d
nog jonge plantjes. Het steeds op de knieën over de akker kruipen, maakt me erg stram. Wanneer ik een grot
behoefte moet doen, kan ik nog met moeite hurken. Ik moet een draad van een weideafspanning of een tak van een
struik vasthouden om te kunnen hurken.
Onze werkdag begint elke ochtend om vier uur. Op zondag gaan we naar de vroegmis, om zes uur. Ik ben blij
dat ik een paar uur langer kan slapen. De eerste zondag wil ik na de mis op bed gaan liggen om te rusten. Oom
Miel ziet het echter zo niet. Hij doet me mijn werkkleren aantrekken. Ook op zondag wordt er gewerkt.’
(Pag.67)
‘Op één zetten’. De boer wilde dat van de vele plantjes die uitkwamen er slechts 32 per 10 meter zouden
blijven staan, allemaal op gelijke afstand. Dat vroeg volle aandacht, zowel van ‘de grote’ die met de ‘krebber’
hakte of kapte, als van ‘de kleine’ die moest wieden en de overtollige plantjes verwijderen.
Op pag.100 vertelt hij: ‘In de grote bieten is het ‘s avonds al vroeg donker. Wij werken in het schemerdonker
verder tot zowat acht uur. Op zekere dag brengt de boer, net voordat we willen stoppen, drie grote wagens
naar het veld. Die moeten nog geladen worden. We werken in het nachtelijk donker tot een stuk voorbij
middernacht. Uitgeput komen we op de hoeve toe.’
Op pag.71 vertelt Fraike ‘We doen de grote bieten met halve kost. Vanaf de eerste tot de laatste dag krijgen
we bij de boer elke dag een bakharing. Nooit eens een stukje vlees’.
Op een keer, toen Jos van de Blockx met hen meeging, was de kost bijzonder slecht. Het vet spek was zodanig
uitgebakken dat het niet meer eetbaar was. Jos wou het aan de hond te eten geven, maar die weigerde het.
Jos maakte er de bazin op attent en die antwoordde hem: ‘Onze hond is nogal kieskeurig’. Na de term heeft
Jos stiekem een ‘vethaan’ meegenomen.
Ook uit andere verhalen blijkt dat de aangeboden voeding meestal eentonig was en helemaal niet aangepast
aan het zware werk. Iemand zegt het zo: “Het middageten is erg verschillend van boer tot boer. Bij de ene is
het redelijk goed, bij de andere is het soms niet te eten. We krijgen zelfs ongeschilde aardappelen te eten met
een stuk spek en wat groenten die slecht afgekookt zijn. Bij sommige boeren is er van vlees zelfs geen sprake.”
Op blz. 105 vinden we een foto van Fraike, die eind de jaren 50 de bieten niet meer uitsteekt met het
klassieke schupke maar ze rooit met een trekhaak, en een tweede foto van zijn vrouw Maria die de rijen
gerooide bieten ‘ontkopt’. Fraike heeft een brede beschermende riem om de lende omdat de trekhaak zeer
belastend was voor de rug. Volgens Lea en Ludo was hun pa op het eind van de walenterm zo vermagerd
dat de riem van zijn lijf viel. De trekhaak van Frans hebben ze aan het museum van de seizoenarbeiders in
Rillaar geschonken, maar het bietenschupke, waarin zijn handgreep afgedrukt staat, hebben ze als kostbaar
souvenir bewaard.

Het schupke van Fraike Tamboer
Op blz.164 en 165 vinden we een paar stukjes over het werk van Fraike bij de dorsmolen.
‘Sommige ploegbazen behandelen ons onmenselijk aan de dorsmolen. Samen met een werkmakker draag ik
balen stro. Wij moeten elke baal op de zolder sleuren. Hoe snel we ook lopen, we kunnen onmogelijk volgen. De
ploegbaas ligt in de stal te slapen. Ik zeg hem dat wij onmogelijk kunnen bijblijven. Hij maakt zich kwaad en
zegt dat we nog wat sneller moeten lopen.’
‘De week loopt ten einde. Het is vrijdagnamiddag vijf uur. De ploegbaas komt achter de molen de merktekens
van het gedorste graan natellen. We hebben 900 zakken gedorst. Voor hem is dit te weinig. Tot negen uur
dorsen we bij de boer en verhuizen dan naar een buur. Die heeft nog zo’n 200 zakken graan te dorsen. In het
holst van de nacht stellen we de molen bij de buur. We dorsen de rest van de nacht verder. Zaterdagmorgen
hebben we ook bij deze boer gedaan. Wij moeten ons reppen om de trein naar huis nog te halen.’
Dat de werkomstandigheden bij de dorsmolen vaak onmenselijk waren, blijkt uit heel wat opgetekende
getuigenissen. Ter illustratie enkel deze:
“Ook het werk van de kafjongens mag je niet onderschatten. Het zijn nog kinderen. Toch zijn ook zij achttien
en meer uren per dag aan het werk. Onder de molen scharrelen ze in walmen stof het kaf in zakken. Om te
kunnen volgen, dienen ze die dan dikwijls lopend naar de kafzolder te brengen. Het stof, het zweet en het kaf
zorgen voor een verschrikkelijke jeuk. Na een paar uur zijn de jongens onherkenbaar van het stof. Dat doet hen
voortdurend hoesten. En dan is er nog de eeuwige dorst. Dikwijls kunnen zij alleen maar werken met een
zakdoek voor de mond gebonden om toch maar een beetje minder stof in te ademen.
Er is aan de dorsmolen geen enkel goed postje te bedenken. Erg zwaar is het zeker voor de zakkendrager. De
hele dag door draagt hij zakken van zestig tot zeventig kilogram. Bijna altijd moet hij die zakken langs één of
twee ladders op de zolder dragen. Tijd om even uit te rusten is er niet.”

“Op zekere dag word ik ziek en zelfs zo erg dat van verder werken geen sprake meer is. Ik laat een fles jenever
halen en leg me boven op zolder in het stro. De jenever helpt echter niet. Ik word alsmaar zieker. Uiteindelijk
besluit ik naar huis te gaan. Alleen en zwaar ziek stap ik op de trein. Ik ga van Aarschot nog te voet naar huis.
De dokter stelt vast dat ik een pleuritis heb opgelopen.”
Ze offerden zich op voor hun gezin en ‘om den brode’.

Frans Pauwels aan het werk met de trekhaak

Maria Jennes, de vrouw van Frans, ontkopt de bieten

----------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

LANGDORP

SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER
Telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail ni.adams@telenet.be

GIJMEL
PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’
De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163

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
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-GIJMEL-WOLFSDONK

Wegens de huidige coronamaatregelen gaan GEEN VIERINGEN door in onze kerken.
Onze kerken zijn wel geopend voor stil gebed of om een kaarsje te branden op de volgende momenten: de
kerk van Gijmel op zaterdag van 17u30-18u30 en de kerk van Wolfsdonk op zondag van 10-12u. De kerk
van Langdorp blijft gesloten wegens de lopende restauratiewerken.
Over de eventuele streaming van vieringen in de volgende weken kan u informatie terugvinden
op www.kerkinaarschot.be

---------------------------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.
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

