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VAKANTIE IN ONZE PASTORALE ZONE 
IN VERBONDENHEID…..SAMEN VIEREN 
 

 
Kome de tijd waarin niets moet. En de oeroude zaligheid daarvan. 
Geen haast. Geen plan. Geen inpakken en wegwezen. Maar alles laten liggen waar  
het ligt. Een tijd die ruimte biedt om te zeggen: ik speel even niet mee. Ik ga ergens  
in een hoekje zitten, om op een korenhalm te zuigen. 
 
En geen gedreun meer of gedraaf. Gewoonweg proeven van een weergaloze rust,  
waarin je het gras kunt horen groeien. En kijken, zoals een kind kan kijken. Met een  
hoofd vol vragen waarop het antwoord echter overbodig is. Omzien naar wat je in  
jaren niet meer hebt gezien. Naar een kever op een stengel en naar wat voorbijkomt. 
 
Of in goed gezelschap aanmeren op een terrasje, vanwaar je onschuldig gewriemel  
van mensen kunt gadeslaan. Zulke momenten om met al je zintuigen te genieten van dat 
onverstoorbaar hier en nergens anders moeten zijn, zoals de koeien  
doen, die traag de tijd herkauwen in de weelderige luwte van een boom. 
Vakantie is bedoeld om ons eraan te herinneren waarvoor we leven. 
(bron: “Voor Wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.” – Averbode.) 

 
Tijdens de zomermaanden valt alles rondom ons een beetje stil. 
Om onze pastoresploeg eveneens te laten genieten van een deugddoende vakantie 
werd er een vakantieregeling gemaakt voor de 8 kerken in onze pastorale zone. 
We garanderen minstens 1 eucharistieviering per weekend in één van de kerken van onze zone en 
daarnaast een aanbod van gebedsvieringen met communiedienst. 
In de Sint-Rochuskerk zullen er tijdens de maanden juli en augustus geen erediensten doorgaan. 
 
Wij wensen ieder van jullie deugddoende zomermaanden toe! 
 
 
 
 
 



3 juli 

Veertiende zondag door het jaar 
Lucas 10,1–12 en 17-20 
Tijd om te oogsten 

 

 
Niet alleen de natuur maakt zich op voor de oogsttijd. Wie op Gods akker werkt kan er niet naast 
kijken: Gods liefde tussen de mensen doet overal z'n werk. Overal wordt liefde gezaaid, overal groeit 
liefde op en rijpt voortdurend. Wie daar oog voor heeft, is geschikt om te gaan meehelpen aan Gods 
oogst.  
Vruchten van liefde verzamelen is meewerken aan de voltooiing van het Rijk Gods. De Heer van de 
oogst zendt ons. Maar Hij vraagt van ons wel de gepaste ingesteldheid: geen geldbeugel, geen reiszak, 
geen schoeisel... dit wil zeggen: onszelf niet betalen, geen ballast meesleuren, niet bezitterig tewerk 
gaan en onze waardigheid alleen van God verwachten. 'Sandalen aan de voeten' staat in de bijbel voor 
'erkentelijkheid, eerbetoon'. Denk maar aan de verloren zoon die sandalen aan de voeten kreeg als 
blijk van eerherstel.  
Maar het is vooral een must dat Gods medewerkers 'vrede' in hun hart en op de lippen dragen. Het 
lijkt wel de onmisbare olie voor de oogstmachine. 'Vrede' is 'het goed voorhebben met de mensen'. 
Alleen zo kan je op het spoor komen van Gods rijpe liefde die in en tussen mensen leeft.  
Er zijn nog wel enkele bladzijden meer te vertellen over het evangelie van deze zondag. Maar één ding 
mag ons zeker niet ontgaan: werken op Gods akker verschaft ons vooral een immense vreugde. 
 
 
10 juli  

Vijftiende zondag door het jaar 

Lucas 10,25-37 
De toegangscode 

 
In dit alom gekend verhaal van de 'Barmhartige Samaritaan' vinden we de sleutel naar echt christen-
zijn. Je kan er niet om heen. Godsdienst en dienst aan de medemens zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het enige waar die wetgeleerde het moeilijk lijkt mee te hebben is dat laatste. Met God 
lijkt alles OK, daar heeft hij geen vragen over, maar die liefde tot God in mensentaal gieten is voor hem 
een heikel punt. 
In de loop van het verhaal zijn het priesters en tempelbedienaars (Levieten) die dit appél uit de weg 
gaan. Die staan nochtans in veel hoger aanzien bij die wetgeleerde dan die vreemde luis. Maar het is 



uitgerekend een Samaritaan, in de ogen van rechtgeaarde Joden zeker geen pilarenbijter, die op het 
aanbod ingaat.  
Op een verrassende wijze geeft die Samaritaan een les in de naastenliefde, waar wij als christenen een 
puntje kunnen aan zuigen. Die man overtreft zelfs alle regels van medemenselijkheid. 
Tot bij zijn aankomst met die sukkelaar in het logement kunnen wij nog enigszins volgen, ook al valt 
dat ons in werkelijkheid soms al moeilijk genoeg. Maar dan nog geld bovenop geven en bereid zijn om 
desnoods nog verdere kosten op zich te nemen bij zijn terugkeer... dat gaat wel 'heel' ver. Maar ja! 
Naastenliefde heeft ook alles met 'liefde' te maken. Een christen wordt geroepen om menselijk 
humanisme te overstijgen. Gods Barmhartigheid is onuitputtelijk. En wij zijn geroepen om God met 
elkaar uit te beelden: geen makkie. 
 
17 juli  

Zestiende zondag door het jaar 

Lucas 10,38-42 

 
Gast-vrij 
In plaats van de twee zussen, Martha en Maria, tegen elkaar te willen uitspelen, doen we er best aan 
beide tegenstrijdige figuren te gaan zoeken in onszelf. Want beiden spelen voortdurend een spelletje 
in ons. Soms zijn we Martha, en dan weer Maria; soms willen we beiden ter zelf der tijd zijn. We zijn 
denkers en doeners, veelal druk benomen met vooral ook behoefte aan wat adempauze en diepe rust.  
Nu nodigt deze ontmoeting van Jezus met beide zussen ons uit om tot een gezond evenwicht te 
komen. Is het 'werken om te leven' of 'leven om te werken'? Het heeft geen zin om het ene met het 
andere te willen platslaan.  
Het lijkt echt wel een geknipt evangelie voor de verlofperiode, met de goede raad van Jezus: 'Neem de 
tijd om eens tot jezelf te komen. Je dreigt voortdurend aan jezelf voorbij te lopen.' De diepe honger in 
ons om het leven met beide handen te grijpen, vindt geen verzadiging in hyperactivisme. Dat maakt 
ons alleen maar onrustig. Al eens durven stilvallen, en luisteren naar 'waar het in ons leven om draait' 
is toch zo van levensbelang. Een echte aanrader, zegt Jezus. 
Alleen met zulke evenwichtige ingesteldheid kan een mens op adem komen, en weer volop genietbaar 
worden voor de anderen. Zo iemand zal rust uitstralen en anderen ook rustiger maken. Onze 
overhaastige wereld heeft daar absoluut nood aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVOND VAN BARMHARTIGHEID IN SCHERPENHEUVEL 

 
 
Op zaterdag 9 juli om 20u wordt een avond van barmhartigheid georganiseerd in de basiliek van 
Scherpenheuvel (einde rond 22u30). Allen welkom voor deze sfeervolle en intieme avond met 
getuigenissen, gebed, bezinning en gelegenheid om een priester te spreken. Er zullen meerdere 
priesters aanwezig zijn voor het sacrament van de verzoening (biecht).  Aarzel niet en kom ! 
Deze avond maakt deel uit van het Zomerweekend in het Huis van Maria (vroegere Pelgrim), dat start 
op vrijdag 8 juli en eindigt op zondag 10 juli. Als je aan het hele weekend of 1 dag wil deelnemen, dan 
kan dit nog, maar hiervoor dien je wel in te schrijven.  Ga voor meer info en inschrijving naar 
https://zomerweekend.be Contactpersoon bij vragen : Chantal Neuteleers (0498/303118) 
 
 
VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND 

 
HET DORP VAN SINT-ANTONIUS 
Alfons Heylen vertelt over Pastoor Laeremans deel  2 
© Tekst: Erven Heylen, Rotselaar  © Tekeningen: Kris Wollants  
 
 
(...) Destijds, bij zijn inhaling had de oude schoolmeester-koster de welkomstrede uitgesproken en 
daarin had hij het al die tijd over het grote en onherstelbare verlies dat ze ondergaan hadden door het 
afsterven van zijn voorganger, pastoor Soetewey. Dat was allemaal geen dichterlijke bevlieging 
vanwege de koster; ‘t was de zuivere waarheid. Na enkele dagen reeds wist pastoor Laeremans dat zijn 
voorganger werkelijk een heilig man was, die door de parochianen op de handen werd gedragen. 
Dat roer had hij toen overgenomen met het onwrikbare voornemen niet teleur te stellen; arm zijn met 
de schamelen, overtuigend tegenover de welstellenden, begrijpend tegenover de onverschilligen en 
een groot hart met veel vriendschap voor de talrijke kleine dreumels. 
Zo is dat levenswerk begonnen; ‘t is al zo lang geleden! 
Toen hij dan die eerste weken huis na huis z’n parochianen ging opzoeken, deed hij een vaststelling die 
met zijn parochie en met z’n pastoorschap weinig uitstaans had. Maar het was nu eenmaal zo: hij 
genoot van het landschap, hij keek naar het vers omgespitte land, naar de gewassen, naar de hei, de 
brem, en naar het mulle zand op de landwegen, en dan plots: ‘Hier zit verdorie veel wild! Wat een 
schoon land!’ En dan: ‘Hier zullen wel veel stropers wonen.’ 
Zo kwam z’n oude kwaal als een fontein terug naar boven! Niet dat hij zelf dat spel nog zou 
herbeginnen … maar die stropers, hij kende ze nog niet, toch kregen ze direct een apart plaatsje in zijn 
groot hart. 
Ja, er zat veel wild! De konijnen ritsten voor hem de zandwegels over en verdwenen tussen varens en 
kreupelhout; wat verder in een korenveld zat een haas e e n en al oor te luisteren; patrijzen liepen voor 
hem uit en scheerden dan weg in de richting van de weiden. Jongens toch … en leid ons niet in 
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bekoring ... 
De koster lichtte hem verder in over de toestand: ‘Ze gaan hier allemaal naar de kerk, meneer pastoor, 
behalve dien Toon van Rossen Tep, ‘t es ok ne stroper. Pastoor Soetewey zaliger heeft hem nie tot de kerk 
gekregen … en da was pertang ne straffe veu zo iet te bedissele.’  
Het werd voor pastoor Laeremans een obsessie: ze hielden hem z’n voorganger voor als een spiegel. 
Als die dat niet kon, dan gij toch zeker niet! 
Hij maakte verder kennis met zijn volk, ook met de stropers; en die kende hij al rap voor de voet. Ze 
konden dat niet verstoppen. Want onnozelweg klapte hij met hen over die dingen met zoveel 
stielkennis; ze kwamen er vanzelf mee voor de dag, ze moesten toch laten horen dat ze er ook wat van 
wisten. 
Zo kwam hij ook bij Toon van Rossen Tep. De vrouw werd geprezen omdat de hut zo proper in orde 
was. Hij streelde de bedremmelde kinderen over de krullebol en deelde een paar klontjes rond. Met de 
vent klapte hij over doodgewone zaken, percies of ze waren al jaren met elkander bevriend. Toen hij 
weg was, zei Toon: ‘Mie, dat es na ne raore pastoor, e hei me nog gen ens gevraogd waorum dak nie nau 
de kerk gen.’ 
Hij zag de pastoor nog menige keer en redeneerde ermee over vele simpele dingen en ze hadden het 
ook over hoe hoog een strop moest hangen voor een konijn, hoe hoog voor een haas en hoe groot open 
voor een fazant; met handbewegingen werd dat allemaal gedemonstreerd of in het zand uitgeschreven 
voor de hut op de messing, of ergens tegen een kant. ‘Mie, die pastoor die kan na es over alles klappe en 
hij kent er iet van; hij hei gezei dat die geit mee bellekes van een heel goed ras moet zijn; he haddet direct 
gezien. He pakte ze mee heur horens vast en zag zo effekes in heur oge.’ 
Er kwam een tijd dat dien Toon van Rossen Tep in zijn eigen niet goed gezind was als de pastoor wat 
langer dan gewoonte achterbleef. ‘Mie, hij zal toch nie ziek zijn zeker? ‘k Hemtem dees leste doage ne 
meer gewaor geweurre.’ En toen moest het gebeuren. 

 
*** 

Pastoor Laeremans breviert en wandelt langsheen de waterloop die een dikke kromme schreef trekt 
tussen de heide en de weiden. Het is tegen valavond en de warmte van de zomer stijgt uit het 
heidekruid en strijkt in wazige slierten neer over de weilanden. ‘Magnificat anima mea … mijn ziel 
verheerlijkt haar Schepper …’ 
Pastoor Laeremans kan veel beter bidden met rondom zich de blijde zang van al wat er leeft en roert 
in het wondere zomerse land. ‘Want Hij heeft mij grote dingen gedaan …’ 
Daar hoort hij een patrijs roepen: kerrewe t! En ginder nog een, en nog. Dat zijn vertrouwde geluiden. 
Hij sluit even zijn gebedenboek, kijkt scherp toe en luistert. De patrijzenhaan blaast verzamelen voor 
de nachtrust. Kerrewe t...kerrewe t. Hij ziet ze lopen, de ene na de andere door het bedauwde gras; nu 
zitten ze samen, midden in de wei, tegen een molshoop aan, en de hele kooi zit weldra te 
zwateldromen, dicht bij elkaar voor de nachtrust. ‘Als dat in mijn tijd geweest was …’ De pastoor zegt 
het half luidop en wandelt verder. 
Nu denkt hij weer aan de apostel Petrus en hoe die de visserij had vaarwel gezegd om de Heer te 
volgen. Zou hij het naderhand dan nooit meer geprobeerd hebben? Het moet er bij die man toch ook 
ingezeten hebben. In de bijbel wordt daar wel niet over gerept, maar ge moet toch tussen de regels 
kunnen lezen. Stel u voor dat de apostelen aan ‘t uitrusten zijn en dat Jezus, een beetje afgezonderd, zit 
te mediteren of te bidden. En vlak voor Petrus ligt er daar zo ne kastaar van ne vis te duikelen en te 
pletsen dat het water in wijde kringen opengolft … Zou het niet mogelijk zijn dat de prins der 
apostelen er in zo’n ogenblikken toch nog eens een vislijn aan geriskeerd heeft om er een paar mee uit 
het water te wippen. Al was het  maar kwestie van de keuken wat op peil te houden? 
Het wordt voor pastoor Laeremans een hachelijk geval, een temptatie (bekoring). Hij wandelt 
langzaam terug over de heide, langs de hutten, waar het stiller wordt. Waarom moet daar nu juist nog 
Toon van Rossen Tep met een kruiwagen gras vlak bij hem komen vanuit ne zijwegel? ‘Dag meneer 
pastoor, nog zo laat?’ Hij zet neer en zit zo halvelings op een der handbomen. “Toon”, zegt de pastoor 
zo ineens, “ik weet een kooi patrijzen zitten, zoudt ge ze niet gaan vangen, ge hebt toch een sleepnet!” Ja, 
dat heeft hij wel, maar dat is iets dat ge niet alleen kunt opknappen “Maak het spel gereed, Toon, en 
rond 11 uur ben ik aan ‘t kapelleke van O.-L.-Vrouw-ter-Rust.” 
Toon staat er paf van, z’n mond valt open van ‘ verschieten. Hij krijgt de kans niet van ‘wablieft’ te 



zeggen, want de pastoor is al weg. Toon gaapt hem nog een tijdje na en duwt dan zijn kruiwagen naar 
huis. Hij werpt de geiten een armvol voeder voor – die met bellekes krijgt precies wat meer – dan laat 
hij zich tegen de gevel van de hut zakken en zit daar voor zich uit te turen en te prakkezeren en de kop 
te schudden. ‘Dat heeft de pastoor er toch maar voor de frim uitgelapt!’ Toch gaat hij na een tijd het 
schuurtje binnen, haakt de nettenzak van de nagel en zoekt de twee draagstokken waartussen het net 
dient vastgehecht. Dan verwittigt hij door het open vensterke van de kelderkamer! ‘Mie, ik moet nog es 
tot in de Elsleukenweiden.’ Ze is die nachtwandelingen gewoon. “Laat u maar nie pakke!” Dan is alles 
stil. 
De pastoor staat al te wachten, en Toon kijkt zo verbouwereerd dat hij zijn woorden niet kan vinden. 
Die begint al uit te leggen waar hij de patrijzen gezien heeft en waar ze ongeveer op dit ogenblik 
samengehokt zitten. Eens de uitleg gegeven laat hij de rest over aan Toon. Vlak voor de weide houden 
ze halt. De meterlange netten worden strak gespannen en dan stappen ze langzaam en plechtig door 
het natte gras op het doel af. Precies twee vaandeldragers, op hoop van zegen. Tussen hen in slepen de 
vangnetten over de bedauwde weide. ‘Nog een tiental meters’ fluistert de pastoor. Zijn keel is droog, zo 
opwindend is het spel dat hij sedert zovele jaren niet meer beoefende. ‘t Moet gaan gebeuren, nog e e n 
stap, nog e e n. De patrijzenvlucht die al zo lang angstig luisterde, stuift plots in een wervelwind op. 
Maar even snel slaan de netten als een bliksem neer. De ganse kooi danst onder de mazen. ‘Meneer 
pastoor, waar herre da geleerd? ‘k Heb nog nooit een maat gehad die zo sekuur toesloeg!’ – “Toon, dat 
leert ge niet, dat zit in ‘t bloed: ge hebt het of ge hebt het niet!” 
De patrijzen zitten in de weitas, de stropers keren terug door de nacht die vriendelijk fluistert. Aan ‘t 
kapelleke zegt de pastoor nog: ‘Toon, ge moet daar aan niemand iets van zeggen.’ En dan: ‘Joeng, gij 
zoudt ne ferme vlaggedrager zijn voor de processie. Ik ben er een aan ‘t zoeken voor het vaandel van uw 
patroon, St.-Antonius ...Wel thuis ...  en tot een van de dagen:’ – “Wacht wat, mijnheer pastoor, , we 
moeten nog delen!” – ‘Nee, Toon, ik heb er al te veel plezier aan beleefd. Als ge mordicus wilt delen, geeft 
dan volgende maand een half frankske in de schaal van den arme.’ De pastoor is al weg. En als Toon op 
de kelderkamer komt zegt hij: ‘Mie, ge kunt morgen met acht patrijzen naar de wildkremer’. Een hele 
tijd ligt hij in de donkerte naar de zoldering te turen en dan: ‘Mie, zorg dat ik tegen zondag een 
fatsoenlijk hemd heb, want ik ga naar de hoogmis.’ Mie lacht stilekes: ‘Mijne vent is weer aan ‘t dromen.’ 
Die zondag staat de pastoor gekazuifeld in de sacristie voor de hoogmis. De koster is al weg naar ‘t 
hoogzaal. Plots komt hij terug: ‘Meneer pastoor, Toon van Rossen Tep is er, hij zit  vlak tegen de pilaar 
van St.-Antonius.’ De pastoor straalt als hij de koster nog hoort mummelen: ‘Hoe is’t gods mogelijk? Dat 
heeft pastoor Soetewey zaliger nooit klaargespeeld en da was pertang ne straffe!’  
Zo was dat dan verlopen met die Toon en die vent bleef van toen af regelmatig naar de kerk komen. En 
zo was dat ook verlopen met pastoor Laeremans; die hield ook voet bij stuk ... Hij bleef nadien getrouw 
de stropersstiel uitoefenen; na die gesmaakte nachtoefening met de patrijzen kon hij die danige 
goesting niet meer weggewerkt krijgen. ‘De gelegenheden vluchten!’ Begin er maar eens mee als ge 
vastgevezeld zit in dat dorp waar alles ‘gelegenheid’ was!. 
Hoeveel parochianen had hij niet op de Hei, allemaal vrienden die hem bij elk huisbezoek of elke 
wandeling hun sterkste stropersverhalen toevertrouwden of soms toefluisterden gelijk hun zonden in 
de biechtstoel. Hij moest het ten andere toegeven: als ze er zelf niet over begonnen, bracht hij ze wel 
op het geliefkoosde onderwerp. Maar ja, moest hij niet Jood zijn met de Joden, Griek met de Grieken, 
stroper met de brekkeniers? (...) Zelfs als er niet verteld werd en hij alleen was met zijn Schepper in 
het verrukkelijk strelende landschap van velden en bossen, was daar toch altijd bij en rondom hem de 
betovering van dansende konijnen en luisterende hazen … 
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PAROCHIAAL NIEUWS 
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LANGDORP 
 
WOLFSDONK 
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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-WOLFSDOND. 

 
 
VIERINGEN 
 
GIJMEL 
Zaterdag 2 juli: Eucharistieviering om 18.00 u. 
 
Zaterdag 9 juli: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Frans Brems vanwege de parochie 
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Zaterdag  16 juli: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Jgt. Maria Torfs, Jozef Torfs, Anna Verbinnen en Armand Mijten 
 
LANGDORP 
Zondag 3 juli: Eucharistieviering om 10.30 u. 
 
Zondag 10 juli: Gebedsviering om 10.30 u. 
 
Zondag 17 juli: Gebedsviering om 10.30 u. 
 
WOLFSDONK 
Zondag 3 juli: Gebedsviering om 9.30 u. 
-Emile Vandeschoot en Maria Alaerts 
-Louis Alaerts en Maria Andries 
-H.Rita 
 
Zondag 10 juli: Eucharistieviering om 9.30 u. 
 
Zondag 17 juli: Gebedsviering om 9.30 u. 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


