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GEZINSVIERING OP PALMZONDAG 

 



 
Wuivend met palmtakken werd Jezus door de kinderen onthaald op Palmzondag. Priester Paul droeg 
de monstrans door de middengang tot aan het altaar terwijl we het Hosanna zongen waarmee Jezus 
koninklijk werd onthaald in Jeruzalem. In een erehaag zwaaiden de kinderen met kleine buxustakjes, 
daarna gezegend om thuis een plaatsje te geven, maar de catechisten hadden enkele grote takken van 
een echte palmboom  meegebracht van de vormelingendag in Scherpenheuvel. Het leek wel of we op 
die wijze de blijde intrede in Jeruzalem zelf beleefden. 
Na de vreugde van het verhaal over Jezus gezeten op een ezeltje als dienende koning volgde de 
droefheid van het passieverhaal over zijn kruisdood. En zo is Palmzondag een beeld van wat er zich 
afspeelt in ieder menselijk leven: vreugde en verdriet staan vaak dicht bij elkaar. We hebben dan ook 
gebeden voor hen die vandaag een kruis te dragen hebben door ziekte, eenzaamheid of omwille van 
oorlogsgeweld. 
Tijdens de viering werd met grote spaarpotten de omhaling gehouden ten voordele van de projecten 
van Broederlijk Delen. We zongen het campagnelied en waren even met de videoclip in Senegal. En na 
de viering was er de jaarlijkse koffiestop ten voordele van de projecten in het Zuiden terwijl er 
eveneens paaseizakjes werden verkocht voor het goede doel. Opbrengst: 365 Euro! En dat het een 
gezellige babbel was met een tas (h)eerlijke koffie of thee in de hand, laat zich wel raden.  
Dank aan alle milde schenkers, aan Leo voor de organisatie van de koffiestop en aan alle helpende 
handen. 
Bert, diaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 april 
Beloken Pasen 
Joh 20,19-31, 

 
Cruciaal moment 
Als angsthazen waren ze in een mollengat gekropen, zijn leerlingen, bang dat ze het lot zouden 
moeten ondergaan van hun Leraar en Meester’. Hoeveel tijd ze nodig hebben gehad om tot 
‘Verrijzenis-inzicht’ te komen, weten we niet. Hier in dit evangelie wordt verteld over dat belangrijk 
keerpunt, van waaruit ook aan ons ‘Verrijzenisgeloof’ wordt aangereikt. 
Wat heeft gemaakt dat zij in het vinden van mekaar, plots duidelijk Zijn stem hebben gehoord, met een 
woord dat Hem weer helemaal tot leven bracht: “Vrede zij jullie”? Geen enkel verwijt van hun lafhartig 
gedrag bij zijn arrestatie; hoe ze op de vlucht sloegen, weg van het kruis, tot verloochening toe… Hij 
heeft het alles alleen moeten doorstaan. Ze (h)erkende Hem nu pas ten voeten uit: dé meester in het 
vergeven! Vrede was zijn helend antwoord op de opgelopen littekens, waarmee ze Hem zagen. Onder 
de bolster van angst brak blijdschap open.  
Al wat Hij gezegd en gedaan had, al wat ze met Hem al die jaren beleefd hadden, kwam weer volop tot 
leven alsof het gisteren was. Zijn leven was plots weer oneindig veel meer waard dan ooit. Hij 
inspireerde hen, blies hen Zijn levensadem in. Zij mochten weer volop meedoen van Hem. Meer nog: 
“Zoals Ik door de Vader naar de wereld gezonden ben, zo zend Ik nu ook jullie naar die wereld”. Leef 
nu zoals Ik jullie heb voorgedaan. En jullie voornaamste taak hierbij is: “mensen vrijspreken; het 
kwaad, waaronder ze gebukt gaan, wegnemen! Maar weet wel, het kwaad dat jullie laten zitten blijft 
helaas wegen op de mens.” 
Het tweede deel van dit verhaal, dat ‘zien van zijn verwondingen’ en ‘het aanraken van die littekens’ 
doet mij denken aan de ‘stigmatici’; dat zijn super-gelovigen die in hun liefdesbeleving de wonden van 
Christus in zich dragen. Voor mij wijst het op de noodzaak om ‘geloven’ niet te beperken tot ‘denken’ . 
Geloven speelt zich niet in hoofdzaak af op ‘theoretisch vlak’; geloven is eerder een ‘doe-woord’ 
waarbij ‘kwetsuren van liefhebben’ onvermijdelijk zijn. Maar niet getreurd, dan pas herkennen we die 
Jezus, waarin Hij juist groot is geworden: “Heer en Meester”. Weeral staat barmhartigheid hier voorop. 
Thomas erkent zijn Jezus nu plots als ‘Mijn Heer en mijn God’. Jezus wordt hier als ‘de Christus’ 
erkend. Hij is de Verrezen Heer, die vanuit de Vader, Geest-verbonden ook ons ten leven wekt.  
 
 
 



 
 
VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND 
 
Alfons Heylen vertelt over de Wizze  - deel 1 
© Tekst: De erven Heylen, Rotselaar  © Tekeningen: Kris Wollants  
 
Onder de stropers was de Wizze wel de voornaamste, de grootmeester. Eigenlijk was hij van Testelt, 
maar in z’n beste jaren lag hij meer bij ons (in Wolfsdonk) dan elders. Hij was trouwens overal thuis 
waar er weinig gewerkt werd, waar er kon gestroopt worden en waar het bier goed was. Veel 
kerkstoelen heeft hij niet versleten; daar was geen kwade wil bij. Hij ging stropen tot ver in het 
Hageland en tot in de Kempische bossen: Geel, Mol, Turnhout ... 
Hij stak vol humor, was rap van tong, het antwoord steeds gereed, een specie van een dorpsfilosoof. 
Zijn wijze uitspraken trachtte hij vooral kracht bij te zetten met aanhalingen uit de catechismus of 
meer nog uit het Oude of Nieuwe Testament. Hij had een oude bijbel en in zijn eenzame uren moet hij 
dit boek wel veel doorpluisd hebben. 
‘Wizze, als ge zo ver van huis aan ‘t werk waart, waar sliept ge dan?’ Met half toegeknepen ogen en 
ernstig: ‘Moest ik het dan beter hebben dan ons Heer? En van Hem staat toch geschreven; de vossen 
hebben hun holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft zelfs geen steen om het hoofd te 
laten rusten!’ 
‘Ze zeggen dat ge nooit gewerkt hebt, Wizze. Bracht het brekkenieren dan toch nogal wat op?’ En hij 
zonder aarzelen: ‘Aanschouw de vogelen des hemels, zij zaaien ofte maaien niet en toch voedt hen de 
hemelse Vader!’ 
Was er een kaalhoofdige in het gezelschap, dan kon hij er wel eens uitflappen: ‘Spijtig genoeg voor u, 
maar de kletskoppen mogen de hemel niet in; in de catechismus staat ergens heel duidelijk ‘’Want zonder 
haar is de zaligheid onmogelijk.” Ge kunt het nazien. Ten andere, ge hoeft maar eens naar de rozenkrans 
te gaan voor een overledene. Eens dat ze bezig zijn met de litanie hoort ge wel honderd keren: ‘’Bid voor 
haar.” 
‘t Gebeurde dat hij het had over een heel oud kerkboek, een erfenis van zijn grootmoeder. Daarin 
stonden, naar hij beweerde, effenaf straffe gebeden tegen alle kwalen en ongelukken, tegen de kwade 
hand en de hekserij ‘veur alle stielen en veur alle rankonters ’. Zekere keer, in bont gezelschap bij een 
straffe pint, las hij van buiten, in één adem, zonder eerbiediging van komma’s of andere rusttekens, 
een tekst uit dat wonderlijk boek: ‘Gebed voor als men van eenen toren valt: Heer, U aan wie den satan 
eens gezegd heeft stort u van de tinne des tempels want er staat geschreven zijne engelen heeft hij 
aangaande U het bevel gegeven en zij zullen U op de handen dragen opdat gij uw voeten niet zoudt 
stoten aan eenen steen verhoor bidde ik U uwen vallenden dienaar laat hem niet neerploffen in den  
afgrond zooals destijds de afvallige engelen toen ze naar de helle werden geslingerd door den aartsengel 
Michaël en zijn heirschaar maar mogen uw goede engelen mij geleiden opdat ik niet te pletter valle doch 
veilig moge nederdalen om met onbeschadigde ledematen mijn aards bestaan voort te zetten in uw 
dienst zooals Jonas dien gij gered hebt uit den buik van het zeemonster en zooals de Joden die door uw 
tussenkomst uit de perijkelen van Egypten en behouden uit de Roode Zee geraakten van uit deze 
duizelige hoogte dan roep ik tot u vertrouwende op wat geschreven staat in het boek van den Psalmist 
den rechtvaardigen als hij sal vallen en sal niet gheplettert worden want Gode sijne handt daer onder 
stelt NB En als men dan nog niet beneden is leest men nog de akten van geloof hoop liefde en berouw zie 
bladzijde 126.’ De Wizze rammelde dat af zonder ook maar een spier te vertrekken en om het geheel 
nog waarachtiger te maken voegde hij eraan toe: ‘Die NB staat in heel kleine druk, onderaan de 
bladzijde; ik moet er segeworig altijd mijne bril voor opzetten; m’n oege weurren al nen dag aver!’  



Een van de toehoorders liet luidop zijn verstand werken met de bedenking: ‘Da moet gedomme nogal  
nen hogen toren geweest zijn!’. De Wizze keek hem over de schouder heen zo vernietigend en 
misprijzend aan, dat niemand van het gezelschap goesting had om over het geval nog verdere 
berekeningen te maken. 
* * * 
Wanneer ik (A. Heylen) trachtte de Wizze te overhalen me z’n belevenissen te vertellen om het 
allemaal eens op te schrijven, schudde hij veelbetekenend het hoofd: ‘Nee, joeng, er zijn te veul dinge 
bij waar da ‘k nog heel wat kot za veu krijge ... Later misschien!' Maar het is er nooit van gekomen. En 
toch heeft hij dat ‘ergste’ ook wel uit de doeken gedaan toen hij, voor z’n definitief afscheid, met de 
roodharige pater van de abdij z’n reisbiljet voor de hemel in orde bracht. En dat ‘zware’ terzij gelaten, 
was er nog vertelstof genoeg om met genoegen en kunde z’n gretige toehoorders te verblijden. De ten 
hemel schreiende armoe uit zijn jeugdjaren wist hij samen te ballen in een of ander verhaal en bij zijn 
beschrijving was er geen tekening of filmpje nodig. Hij was een geboren verteller: ‘Bij ons thuis hadden 
we een koe, een paar geiten en ook regelmatig een varken. Met het geslachte zwijn ging ons moeder 
zaliger spaarzaam om want dat moest maanden meegaan … en zeker de hespen in de schouw waar wij 
naar opkeken met een verlangen, honderdmaal sterker dan het wachten der kinderen van nu op het 
Paaspeerdeke en Sint Niklaas. Van een zwijn ging er niets verloren ... Ik herinner me nog zo goed de 
heerlijke geur van het hespenbeen in de soep! Geur die u te pakken had heel het huis door en tot op de 
messing! Nu is dat allemaal gewone kost ... maar toen!’ 
En na een malse teug aan de grote pint: ‘Toen was er armoe! Ge zult me nie geloven maar ik zie het nog 
voor mijn ogen gebeuren dat geburen thuis aankwamen en aan moeder vroegen om het hespenbeen te 
lenen. Zo hadden die menskens ook eens de kans en de smaak te pakken! Maar eerlijk, dat waren ze! Na 
gebruik werd die knook steevast door de vrouwen teruggebracht. Tenzij ze absoluut geen tijd hadden; 
dan knapten de kinderen dat karweitje op! Die knabbelden er onderweg wel wat aan ... maar dat was ook 
al zo erg niet!’ 
Weer een teug aan die grote Aarschotse bruine, even nadenken en dan: ‘Niet ver van ons huisde Stinus 
van de Grove: een maag als van een peerd maar geen kans om ze kontent te stellen ... de kinderen gingen 
voor! Toch kwam hij, na bedenktijd, op een wonderlijke gedachte om zich nu en dan een buitenkansje te 
scheppen. Als de honger te erg begon te knagen trok hij met één van zijn bengels aan de hand, het huis uit 
om wat te zwerven in een naburig dorp. Onderweg gaf hij zoonlief nog geheimzinnige onderrichtingen en 
keek uit welke welgestelde boerderij in aanmerking kon komen voor een bezoek. ‘Beste mensen, ik kwam 
eens horen of ge voor mij geen werk hebt, ‘k weet echt niet meer hoe ik het thuis met de bende moet 
klaarspelen.’ – Neen, ze vonden het wel jammer maar voor ‘t ogenblik waren er geen handen tekort ... 
misschien verder de zomer in. En Stinus gelaten: ‘Spijtig, mensen, ge begrijpt wel dat het erg is eer ik u zo 
lastig val ... kom menneke, we gaan nog maar eens wat verder, op Gods genade.’ 
Dat was het voorspel. Nu begon het. Want de knaap die z’n rol goed had ingestudeerd, viel zo maar plots 
flauw en fluisterde nog nauwelijks hoorbaar: ‘Va!’ Als verdwaasd en wanhopig schoot die naar zijn zoon 
die op de grond lag en zei jammerklagend: ‘Hij krijgt het weeral, och arme!’ Dan was er vanwege de 
kleine patiënt het telkens weer herhaald gelispel, bijna onhoorbaar: ‘...sp ...sp.’ De boerin stond er 
radeloos bij en riep vertwijfeld: ‘Och God toch, wat fezelt het arme schaap?’ En Stinus, al stotterend: ‘M’n 
duts van een joengske, dat krijgt hij nog al eens meer, was ik toch maar thuis met die sukkeleer … daar 
hebben we het nodige bij de hand! ‘t Verloopt elke keer zo; ‘t is altijd maar hetzelfde woord dat hij 
herhaalt: hesp ... hesp … en dan moeten we trachten dat in de mond te duwen … ‘t Is niet gemakkelijk 
want gewoonlijk klemt hij de tanden op elkaar, maar hesp is het enige dat helpt … sukkeleerke, waren we 
nu toch maar thuis.’ 
De pachteres, eerst een en al overstuur, begreep nu het tragische van de toestand, aarzelde niet langer, 
grabbelde de hesp uit de schouw en sneed er gejaagd enkele plakken af. De kleine liet, na een paar 
pogingen, het vorstelijk voedsel gewillig binnenglijden en de gelukkige vader die de bevoorrading 
bezorgde, keek tussendoor met zo’n smachtende lippen dat de boerin er spontaan ook voor hem nog een 
grote snede afwerkte. En na wat beleefd tegenstribbelen kwamen er voor beiden nog een paar malse 
boterhammen bij.’En …’, besloot Wizze zijn verhaal, ‘dat heeft hij zo nog veel keren gelapt … maar 
natuurlijk nooit op een vrijdag of in de vastentijd, want dan waren de kansen veel kleiner!’ 
 



 
 
 
LANGS PELGRIMSWEGEN NAAR SCHERPENHEUVEL 
Op 24 april 2022 is het zover, dan wandelen we de pelgrimsroutes uit de 4 windstreken officieel in. 
Iedereen is welkom om de routes vanuit Tremelo en Herselt, die door Aarschot lopen, in te wandelen 
en te genieten van onze groene regio. 
Enige tijd geleden gingen we op de projectcafés, samen met de bevolking, op zoek naar de mooiste én 
veiligste route naar Scherpenheuvel. Deze perfectioneerden we i.s.m. de gemeenten en 
partnerorganisaties.  
Sportievelingen kunnen de route zelfs joggen als natuurloop. 
Voor zij die liever wat minder stappen, staat er een mini-pelgrimstocht op het programma die vertrekt 
in Rillaar. 
Maak kennis met het bijhorende erfgoed en de tradities: ontmoet een 'keerskat' en brand een kaarsje. 
Om 16.45 uur sluiten we de dag gezellig samen af aan de basiliek in Scherpenheuvel. Dit met een drankje 
en muziek van de plaatselijke harmonie. 
Alle informatie vind je op onze website. 



 
Inwandeling: Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel 
Zondag 24 april 2022  
Tocht vanuit Herselt: 14 km; VTC de Mixx, Asbroek 1H, 2230 Herselt; groepsvertrek 13 uur, 
vrij vertrek tussen 9 en 15 uur 
Tocht vanuit Tremelo: 34 km; vertrek Damiaanmuseum, Pater Damiaanstraat 37, 3120 
Tremelo; groepsvertrek om 7 uur, vrij vertrek tussen 7 en 10.30 uur 
Mini-pelgrimstocht: 8 km; vertrek Speeltuin Huis Theyskens, Tieltseweg 1, 3202 Rillaar 
(Aarschot); vrij vertrek tussen 12 en 15.30 uur 
Gratis 
Meer informatie www.pelgrimswegen.be 
https://www.facebook.com/pelgrimswegen  
Contact info@pelgrimswegen.be of 016 28 42 27 
 
Langs Pelgrimswegen naar Scherpenheuvel is een project van Interleuven, IGO, Trage Wegen vzw, stad 
Scherpenheuvel-Zichem, vzw bedevaartsoord O.L.V. van Scherpenheuvel 
i.s.m. stad Aarschot 
---------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
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WOLFSDONK 
 
DE LANDELIJKE GILDE VAN WOLFSDONK NODIGT U UIT OP DEZE UNIEKE TENTOONSTELLING  

 
 
MISSIODAG 
Al sinds 2006 viert ons Vicariaat jaarlijks de Missiodag. 
Het is de bedoeling om  toekomstige vormelingen en begeleiders rond de Blijde Boodschap samen te 
brengen. 
Dit jaar ging het evenement door in Scherpenheuvel. 
 

  



 
 

  



 
 
Honderden kinderen tekenden present. Ook Wolfsdonk ontbrak hier niet. 
Met 9 toekomstige vormelingen, met catechisten Erna en Leo en vier "vrijwilligers" lieten we ons 
onderdompelen aan het begin van de Goede Week in bezinning, zang en spel.  
We kregen allemaal een zakje met wat lekkers voor de innerlijke mens, wat info over de Goede Week, 
en ballonnen om een spel te spelen. 
Ook Patrick Maerevoet, Deken van Leuven, Vormheer voor onze toekomstige Vormelingen (op 1 mei) 
was aanwezig. Hij maakte graag wat tijd vrij voor een babbeltje met de kinderen. 
 
Vooraleer we afsloten  met een  palm Processie door het centrum van Scherpenheuvel, ja, zelfs door 
de Basiliek, onder de geestdriftige begeleiding van vier jongerenpastores.  
We kregen we nog een lekkere tas tomatensoep, die de bijtende koude even deed vergeten. 
Een warm gevoel maakte zich van ons meester tijdens deze processie. 
Zo moet Jezus zich ook gevoeld hebben toen hij Jeruzalem binnenkwam op een ezel. Hosanna, 
Hosanna, open de poorten voor onze Koning, zing jullie vreugde uit, hef jullie hoofden op. 
Hij komt binnen, Hosanna, Hosanna, Hosanna.....zo zongen wij allemaal voor onze Koning ! 
 
Een deugddoende ervaring...  
 

 



VERRIJZENISVIERING MARCEL DEBOEL 
 

 
 
Net geen 89 jaar is Marcel geworden. ‘Het leven is goed geweest’, was zijn vredig oordeel op zijn 
sterfbed, omringd door zijn geliefden is hij heengegaan na een laatste verjaardagspintje  
Tevens met de uitdrukkelijke wens uitgeleide te worden gedaan in zijn parochiekerk te Wolfsdonk 
waar hij vele jaren een trouwe zondagse misganger was.  Zo gebeurde het op zaterdag 9 april. 
Schrijnwerker van opleiding stond hij steeds klaar met een helpende hand maar meer nog was Marcel 
een graag geziene bompa en kameraad bij de voetbalvrienden van Wolfsdonk Sport. 
In deze Paastijd bidden we en geloven we dat hij tot nieuw leven wordt geroepen te midden van hen 
die hem lief waren en ons zijn voorgegaan. We bidden ook om hoop en moed voor allen die leven met 
een gemis aan Marcel, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden. 
 
 
OVERLIJDEN: MARIA VERBIEST 
 

 
Maria Verbiest , weduwe van de heer Louis Pauwels werd geboren in Langdorp op 
29 januari 1923. Ze is overleden in het woonzorgcentrum O.-L.-V.-Ster der Zee te Scherpenheuvel op 
31 maart. Maria was lid van Samana. 
Namens onze parochiegemeenschap bieden wij de familie onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 



 
HOBBYCLUB HERNEEMT HAAR AKTIVITEITEN 
Vanaf de maand mei, en op de tweede maandag van de maand,  is iedereen van harte welkom in het 
lokaal van Ziekenzorg. 
 

 
 



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). 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
GIJMEL 
 
Zaterdag 23 april: Gebedsdienst om 18.00 u. 
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WOLFSDONK 
 
Zondag 24 april: Eucharistieviering om 09.30 u.  
- Jaargetijde voor Martha Van Deyk en familie 

 
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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


