Week: 3 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
-----------------RUBRIEKTITEL
------------------

GEZINSVIERING IN WOLFSDONK MET KONINKLIJK GEZELSCHAP

In vol ornaat en met de kroon op het hoofd vonden de koningen de weg naar de stal in de
gezinsviering op 9 januari waarmee we de kerstperiode afsloten. We luisterden naar het verhaal van
de 3 wijzen en volgden een van de koningen in zijn zoektocht naar het Jezuskind dat hij vond waar de
ster bleef stilstaan. Vreugdevol zongen we samen over “een kindeke geboren op d’ aard”. Tijdens de
eucharistieviering voorgegaan door priester Paul, hebben we gebeden dat ook wij het licht mogen
vinden en uitdragen door het Koninklijke te ontwikkelen in ons leven, zoals Jezus het ons heeft
voorgedaan, geen koning van macht en rijkdom maar een dienende koning. We worden gezonden om
koningskinderen te zijn het hele jaar door, met de eenvoud van de herders .
Bert, diaken
23 januari
Derde zondag door het jaar
Lucas 1,1-4 en 4,14-21
Woord dat tot leven komt

Vanaf vandaag tot aan het einde van het kerkelijk jaar, met Christus Koning, is Lucas onze gids. Hij
richt zich, net als in zijn tweede boek, de Handelingen van de Apostelen, tot een zekere Theofiel. Wat
mij betreft, een sterk symbolische naam. In vertaling: geliefde van God, die op zijn beurt van God gaat

houden. Lucas geeft dus in beide verhalen leesvoer aan Gods lievelingen. Wat een sterk begin is dát! Al
wie op zoek gaat naar God, zal hier van langsom meer gaan ontdekken dat hij zelf dat geliefd kind van
God is.
Tot daar die entree. En dan volgen er drie hoofdstukken die we in de Kersttijd al hebben gelezen, het
zogenaamde kindheidsevangelie dat eindigt met het doopsel van Jezus. Vanaf dan - en dat is de
passage die we zonet hebben gelezen – begint het eigenlijk verhaal over wat Jezus heeft gezegd en
gedaan.
Het begint in Galilea. In de Schriften die Hij elke week gaat beluisteren in de synagoge, hoort Hij God
zelf tot Hem spreken. Vandaag in zijn geboortedorp Nazareth bij het lezen uit de profeet Jesaja,
ontdekt Jezus dat Hij ‘de gezalfde van God is’, en verneemt ook duidelijk zijn zending. Van hieruit
hoort Hij wat Hem te doen staat: Blij nieuws brengen aan de wereld! Mensen die het niet meer zien
zitten, moet Hij weer toekomst geven; mensen die platgeslagen neerliggen, zal Hij weer overeind
helpen; Hij voelt zich geroepen om mensen uit hun dwangbuis bevrijden. En overal waar Hij komt zal
Hij een spoor van hoop zaaien. Zo zal Hij de mensen en de wereld laten voelen dat God het beste met
ons voorheeft.
Het lijkt wel alsof Lucas in het begin van zijn Jezusverhaal ons op het hart wil drukken: mensen, laat
de wekelijkse schriftlezingen je ‘inspireren’ om in dienst te gaan leven van God en van de mensen. Zo
breng je dit Woord van God tot ‘Leven voor iedere dag’.
SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be
(klikken op FORMULIEREN of ‘belangrijke levensmomenten’) of via het zonesecretariaat:
016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be
Doopvieringen
Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand
binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk
doorzenden naar ni.adams@telenet.be
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het
zonesecretariaat.
Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken
maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den
Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)

OP STAP DOOR WOLFSDONK
Aflevering 1
In het coronanajaar van 2020 zorgde de Landelijke Gilde van Wolfsdonk samen met het Verhalen
verbinden Platteland voor een interactieve zoektocht in Wolfsdonk. Op verschillende plekken in het
dorp kon je bordjes vinden met info over de geschiedenis en inwoners van ons dorp. Via de te zoeken
woorden, kon je een antwoord formuleren op de wedstrijdvraag. Heel wat Wolfsdonkenaren wonnen
toen een maand met streekproducten van ’t Hof. De volgende weken laten we u in ons parochieblad
telkens twee onderwerpen lezen van deze zoektocht. U hoeft er niet voor buiten. Geniet van de tekst
en afbeeldingen vanuit uw luie zetel !
De Dopkesboom

Deze unieke eik in de Processieweg is de zesde dikste Amerikaanse eik van België. In de volksmond
wordt deze dikke Wolfsdonkse wintereik de “Dopkesboom” genoemd, allicht omdat de eikennapjes of
“dopkes” van deze uitheemse eikensoort opmerkelijk groter zijn dan deze van de inheemse soort, de

zomereik. Eeuwelingen hebben de boom altijd al “dik” geweten! Hij heeft immers een stamomtrek van
5,20 meter (gemeten op 1,50 m hoogte) en is in totaal circa 25 meter hoog. Op 3,5 meter hoogte vertakt
hij in vier zware gesteltakken.
Deze boom zou iets meer dan 200 jaar oud zijn. De eerste Amerikaanse eik werd in Europa voor het
eerst aangeplant in 1724, in Engeland. Op het Europese vasteland werden deze bomen pas enkele
tientallen jaren later geplant in belangrijke tuinen en parken, zoals in Brasschaat en Tervuren. Waarom
werd zo’n bijzondere boom dan in die jaren in het afgelegen Wolfsdonk geplant? Het blijft een raadsel.
Mogelijk plantte Baron de Snoy, die verschillende gronden bezat op de schrale Wolfsdonkse heide, hier
een exemplaar aan één van zijn buitenhuizen?
In 1963 werd een kapel voor Onze-Lieve-Vrouw in het dorp afgebroken en aan de Dopkesboom
heropgebouwd. Zo werd de traditie van een kapelletje bij bijzondere bomen of plekken te plaatsen,
verdergezet. De Dopkesboom is als monument beschermd door de Vlaamse overheid. Hij kan dus nooit
worden omgezaagd. De kerkfabriek is eigenaar en beheerder van deze unieke boom en zorgde ervoor
dat een boomchirurg in 2013 de boom grondig aanpakte. Zo kan de Dopkesboom er nog vele jaren tegen
en kan hij nog lang jong en oud samenbrengen : de schoolkinderen omarmen ‘onze boom’ net met één
klas, voor de KLJ is hij dé uitvalsbasis van hun speelbos, het Sint-Antoniusbos, bij de heksentocht van
de Landelijke Gilde worden er legendes verteld en in de meimaand wordt aan deze boom Maria gevierd.
Een lekker Langdorps bier maakt met haar embleem ook een knipoog naar deze boom.

De verdwenen molen van Spagniën
Waar vandaag de Processieweg, Haakstraat en Spagniënstraat samenkomen, stond tot net voor de
Tweede Wereldoorlog een molen. Dit gebied wordt vanaf de 18 e eeuw aangeduid als Spagniën of
Spanningen en bestond voornamelijk uit schrale heide. Heel wat van deze gronden waren eigendom van
grootgrondbezitter baron de Snoy. Deze molen was in 1846 op zijn terreinen opgericht. Op
onderstaande prentkaart uit 1920 is het model van de molen te zien: een standaardmolen. Net zoals de
Heimolen in Langdorp bestaat de voet uit steen en kan de volledige molen boven zijn houten onderstel
gedraaid worden in de juiste windrichting. Ongeveer op de plek van deze verdwenen molen werd later
kippenslachterij Vaes gebouwd. Dit bedrijf kreeg later de naam Maïski. Na een verhuis naar het
industrieterrein van Aarschot, verhuisde het bedrijf in 2013 naar Olen.

---------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------WOLFSDONK
SINT-ANTONIUSVIERINGEN IN VLAANDEREN ALS IMMATERIEEL ERFGOED ?
PARCUM lanceert samen met het CAG, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, een netwerk voor
organisatoren van Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen
Beeld van de Sint-Antoniusviering in Wolfsdonk © Roel Peeters

Elk jaar rond 17 januari wordt in tal van dorpen nog een Sint-Antoniusviering georganiseerd, net zoals
in Wolfsdonk. Vaak is het een heus volksfeest ter ere van Toontje met het varken, waar jaarlijks
honderden mensen uit verschillende verenigingen aan deelnemen, met als belangrijk
gemeenschappelijk element de verkoop per opbod van de varkenskoppen. Dit jaar zullen die
vieringen er wellicht anders uitzien dan we gewoon zijn. Dat betekent echter niet dat we de SintAntoniusvieringen niet in de kijker kunnen zetten. Integendeel, op initiatief van enkele vieringen,
willen Centrum Agrarische Geschiedenis, PARCUM en Histories samen met zoveel mogelijk lokale
vieringen een traject opstarten om de Sint-Antoniusviering in Vlaanderen te laten erkennen als
immaterieel cultureel erfgoed.
Erfgoedgemeenschap
Een eerste stap in de erkenning van de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen als immaterieel erfgoed
is het samenbrengen van de erfgoedgemeenschap. Dit zijn de mensen die de vieringen een warm hart
toedragen.
Digitaal infomoment
Daarom worden alle geïnteresseerden vriendelijk uitgenodigd op een eerste digitaal infomoment
op donderdag 11 februari, om 19 uur. Op dit infomoment bespreken de deelnemers onder meer
wat een erkenningstraject precies betekent en inhoudt, wie actief wil betrokken zijn in dat traject en
wat de Sint-Antoniusvieringen precies inhouden.
Seintje
Geïnteresseerde organisaties kunnen het best contact opnemen met Laura Danckaert van het CAG
via laura.danckaert@cagnet.be of telefonisch op het nr. 016 37 21 90. De praktische info voor
deelname aan het digitale infomoment volgt na bevestiging. Wie zich onzeker voelt over zo’n digitale
meeting, maar toch geïnteresseerd is in dit infomoment, mag niet aarzelen dat te laten weten. De
organisatoren zullen ervoor zorgen dat ze zonder problemen kunnen deelnemen.
CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE
Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info
over onze parochie (foto’s en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be

ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT
ZONESECRETARIAAT
Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel,
Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone
Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be
LANGDORP
SECRETARIAAT SINT-PIETER
Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel.
016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201
Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).
GIJMEL
SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA
Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63.
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.
WOLFSDONK
SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT
Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel.
013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be
PAROCHIEBLAD
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD
Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude
Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be
KERKFABRIEK
Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze
kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen
van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of
danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of
mark.vanderborght@belgacom.net).
COLOFON (onder verantwoordelijke uitgever)
PASTORES
zonepastoor
Rudy Borremans
Jan Van Ophemstraat 19
3200 Aarschot
016/57 20 43
meewerkend priester
Paul Van der Stuyft
Langdorpsesteenweg 299
3201 Langdorp
016/56 68 84
(te bereiken in het weekend)
meewerkend diaken
Bert Hellebaut
0472/25 26 79
PLAATSELIJKE REDACTIE
Sophie Buyck
Oude Mechelsebaan 455

3201 Langdorp
016/56 76 71
sophie.buyck@telenet.be
ABONNEMENTEN
Gerben Wartena
Vosselaar 40
3271 Zichem
0479/96 49 16
gwartena@gmail.com
CONTACTPERSOON UITVAART
LANGDORP-GIJMEL
Luc Luyten
Gaspeldoornstraat 10
3201 Langdorp
016/57 03 57
luc.luyten5@telenet.be
CONTACT DOOPSEL-EERSTE COMMUNIE
VORMSEL-HUWELIJK
inschrijvingsformulier via
www.kerkinaarschot.be
of via zonesecretariaat
Jan Van Ophemstraat
3200 Aarschot
016/57 20 43
secretariaat@kerkinaarschot.be
----------------VIERINGEN
----------------LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK
…………………………
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes
.......................................
VIERINGEN
GIJMEL
Zaterdag 22 januari: Gebedsdienst om 18.00 u.
WOLFSDONK
Zondag 23 januari: Eucharistieviering om 09.30 u.
- Ter ere van Sint-Antonius Abt
- Ter ere van Sint -Cecilia, ter nagedachtenis voor de overleden leden van de
Koninklijke Fanfare de Verenigde Vrienden van Wolfsdonk
- Simone Helsen vanwege de geburen
- Gerda Vandeschoot vanwege haar kinderen
- Roos Berghmans vanwege de parochie

LANGDORP
Geen vieringen

----------------------------------------------------NUTTIGE ADRESSEN
----------------------------------------------------WACHTDIENSTEN
Huisarts
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de
wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de
feestdag.
Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560
www.mediwacht.be
Apothekers
Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.
www.apotheek.be
ZALEN
Zaal Den Abt Wolfsdonk
contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck
telefoon: 0477/18.20.68
Reserveren kan via www.denabt.be

Parochiezaal Gijmel
contactpersoon: Marleen Beirinckx
telefoon: 016/56.91.41
Zaal Demervallei Langdorp
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys
telefoon: 0496/10.94.14

