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VORMSELVIERING

Het uitgestelde vormselfeest op 3 oktober werd een uitbundig Hoogfeest van de Geest maar ook met
ingetogen stiltemomenten. Met 29 vormelingen, de ene inmiddels al wat meer opgeschoten dan de
andere, gaven ze hun ‘ja’ op de roep van Jezus nadat vormheer en deken Patrick Maervoet de
(groot)ouders, peters en meters, catechisten en alle aanwezigen had aangespoord hun ‘ja’ aan de
vormelingen luidkeels te bevestigen. En of dat weerklonk in de volle kerk van Gijmel, zoals ook de
liederen die met veel vuur werden gezongen en door priester Paul begeleid op de gitaar. De
powerpointprojectie op de muur maakte het mogelijk dat iedereen kon meezingen.
De vormheer wist de vormelingen aan te spreken in hun leefwereld en spoorde hen aan hun talenten
verder te ontplooien, in het bijzonder het talent van het ‘graag zien’, zoals Jezus ons voorleefde.
Het altaar was door Rosette getooid met rode rozen, ook de kleur van de dankroosjes die de
vormelingen op het einde van de viering aan hun papa en mama gaven.
Het was van voor de coronaperiode geleden dat we met zovelen rond dit altaar verzamelden in een
grote kring met alle aanwezige kinderen om samen het Onze Vader te bidden.
Het Pinksterverhaal kwam opnieuw tot leven toen de jongeren werden gezalfd, een rakend en
indringend sacramenteel gebaar.
We bidden: zend over onze en over alle vormelingen uw Heilige Geest, de trouwe Helper. Geef hen de
geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van vroomheid en liefde, en vervul
hen van eerbied voor uw Heilige Naam.
Gelukwensen aan de betrokken families als tevens aan de catechisten Petra, Nicole, Toon, Erna en Leo
voor hun inzet in een moeilijk coronajaar.
Bert, diaken
24 oktober 2021
Dertigste zondag door het jaar
Marcus 10,46-52

ZIEN
Misschien hadden ze die blinde al weggejaagd uit de stad. Voor bedelaars is er immers geen plaats.
Hoe graag zou men vandaag al die stinkende daklozen aan het Brussel-Noord kwijt hebben! In onze
samenleving is nog altijd geen plaats (geen aandacht) voor dat soort volk. Dan dat bedelpotje maar
zetten aan de kant van een doorgangsweg, waar wat volk passeert.
Wanneer hij verneemt dat Jezus daarlangs komt, schreeuwt hij de ziel uit zijn lijf om aandacht. “Zoon
van David, Jezus,” roept hij vol erkentelijkheid. Wat een waardige titel is dat! Jezus, de nieuwe David,
Herder-Koning in Gods’ Naam. Een blinde bedelaar die hoegenaamd niets betekent voor zijn
omgeving, hij alleen ziet in Jezus de gezant van God, die heil en genezing brengt! De menigte is blind
daarvoor.
Deze keer kunnen ze zijn hulpgeroep niet afsnauwen. Hij gaat nog heviger te keer. Het is zijn enige
kans. En Jezus heeft het gehoord. Directe vraag aan ons: aan wiens kant staan wij: aan de kant van de
menigte die de oren stopt voor de miserie om zich heen (en in de wereld), of aan de kant van Jezus die
de opmerkelijke vraag stelt: Vriend, wat kan ik voor je doen?
Het is zo’n gans andere houding dan zoveel hulpbetoon dat -hoe goed bedoeld ook- uit de hoogte
wordt gegeven. Deze man is niet gediend door zijn bedelpotje te vullen. De eerste en enige vraag die
ertoe doet is: ‘waarmee kan ik je van dienst zijn?’ In het ganse evangelie zien we die houding van Jezus

tegenover noodlijdenden: “Wat wil je dat ik voor je doe?” Het is het gebaar van de voetwassing!
Zo komt de hulpbehoevende aan het woord; zo wordt naar hem geluisterd, en wees maar gerust dat
die zo iets niet gewoon is. Dat op zich werkt al genezend: au sérieux genomen worden. Zijn diepste
verlangen, dat hij tot dan toe alleen maar in stille verzuchting heeft geuit, ‘kon ik maar zien!’, wordt nu
beluisterd: “Grote Rabbi, maak dat ik zien kan!” Met zijn waardigheid krijgt de man die in de goot lag
nu ook weer zicht op het leven. Dat blijkt ook uit de ommekeer die hij maakt: hij trekt met Jezus mee
verder door het leven.
Konden we hier samen ook even die bedelaar zijn die bid en smeekt: Heer, heb toch deernis met ons,
Heer, ontferm U over ons. Dat Hij ons helpe zien waar het op aan komt en dat we dan van hieruit
verder met Hem op tocht mogen gaan, vol aandacht voor onze medemensen.
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)

FAMILIEHULP-WE ZIJN ER VOOR JOU !
Familiehulp Aarschot en Begijnendijk breidt het aanbod opnieuw uit! Familiehulp is dé partner voor
thuiszorg en ondersteuning.
De teams gezinszorg van Familiehulp Aarschot en Begijnendijk kunnen opnieuw op uitbreiding
rekenen. Zoals altijd kunnen we gezinszorg dus onmiddellijk blijven opstarten, één of meerdere dagen
per week, afhankelijk van wat voor u nodig is.
Verzorgenden verlenen gezinszorg overdag, ’s avonds, ’s nachts of tijdens het weekend. Ze
ondersteunen u bij persoonsverzorging (bv. haar- en nagelverzorging, douche of bad, ...),
huishoudelijke hulp (bv. koken, was en strijk, boodschappen doen, ...) en bieden psychosociale
ondersteuning. De prijs van de gezinszorg wordt berekend op basis van uw specifieke situatie.
Interesse of vragen? U kan ons vrijblijvend contacteren op 016 29 81 30 of via
leuven@familiehulp.be.

INFOAVOND OP 26 OKTOBER:
OMGAAN MET ROUW EN VERDRIET

Mensen in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei vragen. Is het normaal dat ik mij na maanden
nog zo verdrietig voel? Zal ik ooit nog opnieuw kunnen genieten van het leven? Is het normaal dat ik
na een jaar nog begin te wenen bij het zien van een kind van dezelfde leeftijd als mijn overleden
dochter? Kunnen kinderen van vijf jaar reeds de dood van hun moeder begrijpen? Reageert ieder
mens op dezelfde manier? Is het waar dat de tijd “alle wonden heelt”? Hoe kan men iemand die rouwt
in tijden van corona troosten? Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld door mensen in
verdriet en hun omgeving.
De CM-kern van Aarschot-Gelrode i.s.m. Samana organiseert op dinsdag 26 oktober 2021 een
infoavond rond dit thema. Als spreker hebben wij prof. dr. em. Manu Keirse uitgenodigd. Hij is auteur
van verschillende boeken over verlies en verdriet die reeds op tienduizenden exemplaren werden
verspreid en zeer worden gewaardeerd door mensen in verdriet. De infoavond gaat door in de kapel
van Bergvijver, Tieltsebaan 74 te Aarschot. Start om 20 uur. Vooraf inschrijven via
www.cm.be/agenda is noodzakelijk. De inkom is gratis.
Praktisch
Wanneer? Dinsdag 26 oktober 2021 om 20u
Waar? Kapel Bergvijver, Tieltsebaan 74, Aarschot
Meer info en inschrijvingen? www.cm.be/agenda of tel. 016 359600
Organisatie? CM Aarschot-Gelrode in samenwerking met Samana

VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND

Artikel uit ‘De Arend’ van zondag 2 juli 1893
Inhaling te Langdorp
De eerwaarde heer Sprengers, onderpastoor te Langdorp, is pastoor benoemd aldaar.
De geestdrift welke zaterdag 24 juni te Langdorp ontstond bij het vernemen, per snelschrift, dier
goede tijding was overgroot.
Woensdag is de nieuwe Herder plechtig ingehaald onder een grooten toeloop volks. Schoone en groote
toebereidselen werden gemaakt om hem met alle mogelijke pracht in te halen. Elkeen heeft het zijne
bijgedragen om den eerwaarde Heer Sprengers een tweede blijk van achting te toonen.
Een stoet, samengesteld uit de Gemeenteoverheid, de Boerenbond, de Schoolkinderen-meidekens en
een groot aantal ruiters, is de eerwaarde Heer pastoor tot tegen de stad komen afhalen.
Het dochterke van mevr. Craenen, (Nota: later zuster van Vorselaar) las eene aandoenlijke aanspraak,
waarin de nieuwe Herder hartelijk werd verwelkomd. Deze, zichtbaar ontroerd door al de blijken van
toegenegenheid, bedankte zijne parochianen, waarna de stoet zich in beweging zette naar het dorp.
De steenweg was met boompjes beplant, met gekleurde vaantjes, de huizen waren versierd met
vlaggen, jaarschriften en verzen, de straat aan de kerk was bijzonder schoon door gekleurde stoffen
versierd en afgehangen. Zoo trok die schoone stoet, onder de toejuichingen der menigte, tot in de kerk,
om de gebruikelijke godsdienstige plechtigheden te vervullen, en daarna naar de pastorij. De inhaling
van den Z.E.H. Sprengers is buitengewoon prachtig geweest, en de inrichters halen alle eer van hun
werk.
‘De Arend’ wenscht de Langdorpenaars geluk met hunnen nieuwen Herder, en hoopt dat pastoor
Sprengers nog vele jaren moge leven, tot het geluk en zieleheil zijner parochianen.
Eerwaarde heer Karel Jozef Sprengers was pastoor te Langdorp van 24 juni 1893 tot aan zijn
overlijden op 6 juni 1901.
Ingezonden door Jozef Craenen

Artikel 1 uit ‘de autotoerist’ 9 juli 1970
Ruim 50 jaar geleden, op 9 juli 1970, kreeg Langdorp de voorpagina van ‘de autotoerist’. Na een
hartelijk welkom van toenmalig burgemeester Remi Van Aelst volgen nog tien blz. tekst en beeld over
Langdorp, van drie auteurs: Gust Willems, Lic. T.J.Gerits en Simeon Verbruggen. Graag laten we jullie
lezen wat de eerste en derde te vertellen hebben. We beginnen met het artikel, van de hand van
Simeon Verbruggen (1907-1988), Langdorpenaar en gewezen schoolhoofd in Wolfsdonk, omdat dit
best aansluit bij wat de rusthuisbewoners van Sint-Rochus wisten te vertellen over vroeger. R.V.

Meester Simeon Verbruggen met zijn klas. Foto begin jaren ’60.

Volksgebruiken uit het oude Langdorp
“Laten wij, mensen van het nieuwe Langdorp, nog even ons hart ophalen aan het frisse en
ongekunstelde dat die stilaan wegstervende gebruiken ons nog aanbieden. Delen we nog eens lief en
leed, de vreugde en de smart en de wisseling van de gebruiken in de verschillende jaargetijden.
Na de geboorte werd het kindje door een baker, met peter en meter, naar de kerk ten doop gedragen.
Daarna deed de jonge christen dadelijk zijn intrede in de wereld door alle herbergen op de terugweg.
De peter betaalde de pinten, de meter de suikerbollen (kinnekeskak). Zes weken later deed de moeder
haar kerkgang. Bij de thuiskomst was er lekkere koffie en vlaaien.
Ieder jaar op 11 mei, feest van St-Franciscus van Hiëronymo trokken alle moeders naar de Langdorpse
kerk om voor hun kroost de hulp van deze heilige af te smeken. Er werd beeweg gegaan tegen de
stuipen, naar St-Cornelius in Gelrode of Blauberg, en naar St-Kwinten in Leuven bij ‘Janneke de
schreeuwer’.
Was de kleuter ziek, dan werd een lintje van het kleed of een haarpijltje naar een oude godvruchtige
vrouw gedragen; zij dompelde deze voorwerpen in water om te zien welke heilige het kindje kon
redden.
Schoolgaan zonder spelen bestaat bij onze jeugd niet. Overhalen, baarspel, blinde koe, kiskassen naar
het streepje (meetje schieten?) of naar de teppe schieten, ‘t waren al spelen waarmee onze Langdorpse
jeugd vertrouwd was. Op die heerlijke zondagnamiddagen, na ‘de catechismus van volharding, werd
er gedopt, met een tol gespeeld, vogels geroofd en stroppen gezet. In de week was er minder tijd voor
spel. De koeien moesten worden gehoed langs de weg.
Met de plechtige communie werd er ‘gepaard’, jongens met jongens, meisjes met meisjes. Het
noenmaal werd bij de ene, de koffie bij de andere gebruikt. Ieder bejaarde Langdorpenaar zal u nog
weten te vertellen met wie hij ‘gepaard’ heeft.
Op oudejaarsdag werd er nieuwjaar gezongen. ‘Nieuwjaarke zoete, bij Franses zijn z’ aan ‘t toeten. In
het bos loopt een konijn, wie ‘t kan krijgen ‘t is het zijn.’ ‘s Avonds kwamen ‘de zwarte mannen’
mondharmonica spelen. Ze rammelden met hun potteke om wat centen te krijgen.

Voor de meeste kinderen was het schoollopen gedaan na de plechtige communie. Jongens en meisjes
trokken met de koeien naar het Broek. Gretig werd gebruik gemaakt van het vrij-geweiderecht. Aan de
Demer werden scheldwoorden geroepen tegen de koewachters van Rillaar. ‘Rillaarse brekken, benen
lijk stekken, koppen als balken, om in ‘t gemak te zwalpen’.In de Venne en de Laak werd er, naar ‘t
voorbeeld van de Witte duchtig gezwommen. Er werden dijken gezet en gemeurd tot de snoek
bovenkwam.
Daarna kwam de tijd van kermissen en danstent. ‘Mensen, mensen, past op uw censen want de
mannen van den tuis zijn daar’. Kermisgangers uit het omliggende moesten op hun hoede zijn, want er
werd rap met messen gevochten. Tot 1914 was er in Wolfsdonk een gendarmerie. Bij een inval van de
rijkswacht in een danstent was de vloer met ‘poenjaards’ bezaaid. Kwam er een man uit de stad en
had die een hoed op, dan werkte dat op de dorpelingen als een rode lap op een stier. Men trok in groep
naar de kermis. Ieder betaalde zijn deel voor de pinten en ieder mocht dan ook een slok uit de pint
drinken. Na de eerste wereldoorlog is daar verandering in gekomen en bestelde men één meter bier:
tien pinten. Betere tijden, andere zeden!
Trouwen was om zo te zeggen een herhaling van het doopsel. Huwelijksmissen waren een
zeldzaamheid. Rap naar het gemeentehuis en de kerk, en dan werden de herbergen aangedaan. De
trouwers van Wolfsdonk kwamen met de speelkar naar het gemeentehuis in Langdorp.
Hertrouwde een weduwe of weduwnaar, dan werd er ‘bellemet’ gehouden. Met alle mogelijke
instrumenten, potten en pannen, werd er ‘muziek’ gemaakt.
De kinderen rolden als kolen uit de schoot van de moeders. Om een talrijk gezin te voeden trokken de
mannen naar het Walenland: naar de grote of de kleine biet, naar de oogst of de dorsmolen.
Maar toch amuseerde het volk zich. Er werden heel wat grappen uitgehaald. De zit van het gemak
werd wel eens met stroop besmeerd, de wielen van een kar werden losgemaakt. Er werd eens een
lemen gemak vanuit de Goor tot in het dorp gedragen. Uilenspiegel leefde toen nog.
De ziekten zoals het pleuris en appendicitis (slag in de darmen) maakten veel slachtoffers. Daarom
waren er ook genezers. Vooral gekend was ‘Fik van Charel van Gilles’, die met zijn zalven tegen
schurft en rappen en andere plagen mensen en dieren genas. Hij was zelfs tot in Nederland gekend! Bij
zijn dood meende ik zijn geheim te ontdekken, maar er was noch boek noch geschrift in huis.
Was er een lijk in huis, dan werd het spek uit de schouw gehaald en bij de buren ondergebracht. De
morgen na het overlijden gingen de meisjes uit de buurt ‘de weg om’. Die van Langdorp en Gijmel
trokken al biddend naar Aarschot, die van Wolfsdonk naar Testelt. Aan de kapelletjes onderweg werd
even halt gehouden en in een herberg werd koffie geschonken. In het sterfhuis werd iedere avond tot
aan de begrafenis de rozenkrans gebeden, met schrikaanjagende gebeden als ‘de pieren zullen u
verrotten’. De begrafenis had plaats met een mis om acht uur. De lijkkist werd op een boerenkar
vervoerd. Bij ieder kapelleke werd stilgehouden, even gebeden en een ‘strowijp’ gelegd. Over
sommige wegen o.a. de Vennendijk, trok men nooit met een lijk.
Een drietal weken na de begrafenis had de uitvaart plaats. Door welstellende lieden werden na de
dienst aan armen en kinderen koeken uitgedeeld, soms wel eens broden.
Zo leefde Langdorp in wel en wee, in vreugde en smart, maar vooral in armoede. Gelijk elders is er nu
welstand gekomen. Met de welstand gaat echter veel folklore verloren. Maar sommige gebruiken
blijven in het geheugen bewaard als een mooie herinnering aan het verleden van Langdorp.
SIMEON VERBRUGGEN

---------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------GIJMEL
VERRIJZENISVIERING

We namen op vrijdag 8 oktober afscheid van Elza Van Roosbroeck (90 jaar), echtgenote van wijlen de
heer Louis Van Wesemael en levensgezel van wijlen de heer Emile Willems. Moeke ‘bos’ was een
vrouw met het hart op de juiste plaats, getuigden de kleinkinderen dankbaar voor haar steun en
luisterend oor.
Met doorzettingsvermogen en groot geloof wist Elza steeds opnieuw het hoofd te bieden aan de
moeilijkheden die zich aandienden zoals de vroegtijdige dood van Louis en de zorg voor haar ouders.
Dag en nacht was ze in de weer om haar opgroeiende kroost van het nodige te voorzien. Dat ze daarbij
ook soms fors uit de hoek kon komen, bewijzen de verhalen over de klanten in het staminee tegenover
de kerk, die ze ten gepaste tijde bij de kraag vatte om vervolgens aan de deur te zetten in de vroege
uurtjes.
Ook zoon Paul koestert alleen goede herinneringen aan het warme nest en eerde zijn moeder als
voorbeeld van eenvoud en dienstbaarheid.
Het fotoverhaal dat we projecteerden in de kerk met recente beelden en foto’s uit de oude doos
ontroerde vele aanwezigen.
We bidden dat wat door Elza gezaaid werd veelvoudig vrucht mag dragen in de huidige en komende
generaties. Moge Gods zegen over haar komen en moeder Maria haar schutsmantel om haar heen
slaan.
Bert, diaken

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
Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk.
Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden
uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs
te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.
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

VIERINGEN
GIJMEL
Zaterdag 23 Oktober: Gebedsdienst om 18.00 u.
- Jozef Van Bael, ouders, familie en familie Brems Wellens
- René Milis en Tille Van Aelst
WOLFSDONK
Zondag 24 Oktober: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Justine Vermeylen vanwege OKRA
- Lief Verreydt vanwege de geburen
- Paul Eerlings vanwege de parochie
- Simone Helsen vanwege de geburen
LANGDORP
Geen vieringen
ANDERE VIERINGEN IN DE ZONE
O.-L.-Vrouw Aarschot: Zondag om 11.00 u.
Christus Koning Aarschot: Zaterdag om 18.30 u. (nieuwe regeling, in plaats van zondag)
Sint-Rochus Aarschot: Zaterdag om 17.00 u.
Sint-Cornelius Gelrode: Zaterdag om 18.30 u.
Sint-Niklaas Rillaar: Zondag om 9.30 u.
--------------------------Rubriektitel
-------------------------------------------------------------------------------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

