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ADVENT

Advent moet een tijd worden
die onrustig maakt:
het durven zien van zoveel uitsluiting.
Het moet een oproep worden
om grondig iets te veranderen bij onszelf,
bij onze eigen groep en in de grote samenleving.
Advent moet een tijd worden
om te leren
ongeziene mensen zien.
Je laten raken door het zwijgen
dat over hun bestaan hangt
en het je aantrekken.
Kerstmis moet een begin worden
van een nieuwe manier van leven,
waarbij “ Ik zal er zijn voor u”
in mensen zichtbaar wordt.
Een nieuw begin van een lange weg
van ommekeer en solidariteit,
van gerechtigheid,
van hoop en vertrouwen,
van er zijn voor anderen.
Zo wordt God mens!
(naar C. Desoete)

Derde Adventszondag
Luc 3,10-18

Keuzes maken
Het was een toestroom van volk daar bij de rivier ‘de Jordaan’. Ooit moest het uitverkoren volk daar
doorheen om het land van Gods Belofte binnen te gaan. Vandaag sluiten wij ons aan bij die menigte.
Ook wij beleven nare tijden in onze tocht doorheen die woeste wereld, ver weg van de belofte.
Ontregeling van het klimaat met zulke desastreuze gevolgen; de covidepidemie waar we nog lang niet
van bevrijd zijn, en in de nasleep daarvan, zoveel onbegrip en misnoegdheid. En dan zwijgen we nog
over de schrijnende tegenstellingen tussen overconsumptie en zwarte armoe; machtsmisbruik en
uitbuiting… zoveel beproevingen. Wat een wereld in verval!
De oproep van de Doper is meer dan actueel: “Mensen, gooi het toch over een andere boeg!” En hij
maakt zijn oproep heel concreet. Geen grootse dingen. Maatschappelijke hervormingen vergen
immers een structurele aanpak van hogerhand. ‘Maar doe jij nu al, wat je zelf kan: delen, rechtvaardig
zijn, geen machtsmisbruik of uitbuiting, niet profiteren; maar medemenselijkheid stellen en
beoefenen vóór eigenbelang’ is de oproep van Johannes. Niet: ‘eerst oompje en dan oompjes
kinderen’, nee! Maar net andersom: onszelf, en eigen profijt telkens weer ondergeschikt maken aan
het algemeen belang!
Dát is de weg bereiden en ons openstellen voor de concrete ‘menswording’ van Gods Liefde tussen
ons. Die krijgt pas volle gestalte dank zij het doopsel van Hem die na de Doper komt, en die veel groter
is dan hij: de ware Messias. Hij zal ons doordrenken, ons onderdompelen in de Geest, die ons vurig
maakt van binnenuit om te gaan leven als Hij. Geven we ons aan Hem gewonnen!
VONKJE VREDE
Op zaterdag 18 december om 16 uur maken het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen , vicariaat
Brussel en het bisdom Hasselt een radioprogramma 'Vonkje Vrede'. Met een mix van verhalen, poëzie,
interviews, muziek, gebed en doe-opdrachten zullen twee grote thema’s in de uitzending aan bod
komen: het Vredeslicht, dat in die periode in de verschillende Vlaamse bisdommen verspreid zal
worden, en het evangelie van de vierde adventszondag waarin Maria een bezoek brengt aan
Elisabet (Lc 1, 39-45).
'Vonkje Vrede' is een radioprogramma voor jongeren, gezinnen, catechesegroepen, ouderen,
eenzamen, zieken ...
Volg het live op Radio Maria via DAB+, de website van Radio Maria of via de Radio Maria app.
Meer info via: www.radiomaria.be of www.vlbm.be/activiteiten

VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND

Wat Langdorpse namen van wegen ons vertellen
Deel 2. Langdorpse verbindingswegen
In steden en gemeenten wordt bij de naamgeving aan verbindingswegen zo mogelijk uitgegaan van het
stad- of gemeentehuis. In die namen komt doorgaans de naam van de bestemming voor. Daardoor zijn bij
de fusie van Langdorp met de stad Aarschot de straatnamen die met ‘Aarschotse’ begonnen allemaal
verdwenen en hebben ze in 1977 een nieuwe benaming gekregen. En omgekeerd is het ook zo dat er
voordien in Langdorp geen Langdorpsesteenweg bestond, maar na de fusie wel. R.V.
1° Van Langdorp naar Aarschot
De Langdorpsesteenweg, vervangt niet alleen de Aarschotsesteenweg, maar begint ook al van in
Aarschot en loopt tot voorbij het centrum van Langdorp waar de Testeltsesteenweg begint.
De Aarschotsebaan die een verbinding was tussen de Winterstraat en de Aarschotsesteenweg, werd
omgedoopt tot Vuurmolenstraat. Vuurmolenstraat omdat in deze straat vroeger een elektrisch
aangedreven graanmolen was die door de dorpelingen ‘vuurmolen’ werd genoemd.
De Aarschotseweg, die de steenweg verbond met het zuidelijk deel van de Godshertogestraat (nu
Cranenskapelstraat) op de grens met Aarschot, heet voortaan Kersenstraat, een moderne benaming
zonder geschiedenis.
De Capittelstraat is een verbindingsweg tussen de Godshertogestraat en de Vuurmolenstraat. Het
Kapittel van Aarschot bezat daar gronden.
De Doornbergstraat. In 1977 werd een deel van deze straat in Aarschot Bekaflaan.
De Franse Liniestraat (1777).Loopt van het Dorp tot aan de vroegere Godshertogestraat, nu de
Cranenskapelstraat.
2° Van Langdorp naar Testelt
We kunnen zeggen dat na de fusie de naam Testeltsesteenweg is gebleven. Wel was voordien al aan
deze weg een verandering aangebracht door het bouwen van de Testeltsebrug over de spoorweg op
de Zavel. Voorheen kruiste de baan nog de spoorweg aan de barelen ter hoogte van de Weegstraat. Nu
loopt die ongehinderd verder over de brug en.eindigt waar de Hanenberg van Testelt begint.Tussen
de vroegere bareel en de nieuwe brug heeft de Weegstraat, die wat langer geworden is, het oude
traject van de Testeltsesteenweg overgenomen.
3° Van Wolfsdonk naar Testelt
Vanuit het Dorp kon de bestemming ‘Testelt’ geen tweede maal gebruikt worden in de naamgeving
van de weg. Hier is ook nooit een gemeentehuis geweest, hoezeer men dat in de 19de eeuw ook
verlangde. De dubbele naam voor deze weg vraagt dus wel om wat aanpassing: Wolfsdonksteenweg
(= steenweg in Wolfsdonk) en Mouthorensteenweg (=steenweg aan de Mouthoren).
De Wolfsdonksteenweg start aan het einde van het Dorp Wolfsdonk en het begin van de
Veerlestraat. De Mouthorensteenweg begint aan de Testelsesteenweg en eindigt samen met de
Wolfsdonksteenweg aan het kruispunt met de Roosstraat en de Veelsebaan.
Deze verbindingsweg heeft een moeilijke ontstaansgeschiedenis gekend. Pas nadat op 8 januari 1887
de gemeenteraad zijn goedkeuring gaf, kon er eindelijk begonnen worden met de aanleg van een
kasseiweg die de inwoners van het Dorp van Wolfsdonk een verharde weg gaf richting de statie van
Testelt. Het uitgestrekte Steenbroek verhinderde immers geregeld de doorgang. Vanuit het Dorp

vertrok er wel een straatje dat Vosvellestraatje noemde, maar voorbij de Grote en Kleine Kruisweg
liep het dood in het moeras van het Steenbroek. Het zou echter nog tot 1962 duren vooraleer het
huidige traject tussen Wolfsdonk Dorp en Testelt een betonnen weg werd.
De Mouthorensteenweg begint aan het kruispunt met de Veelsebaan en de Roosstraat, kruist de
Oude Mechelsebaan en de Rhodestraat (of de weg van Aarschot naar Averbode) en eindigt aan de
Testeltsesteenweg die uit Langdorp komt. Voor 1962 maakte de Mouthorensteenweg eerst nog een
bocht richting Averbode om even verderop, terug met een haakse bocht richting Hanenberg, op de
Testeltsesteenweg uit te komen. Het gedeelte is als een kasseibaan blijven bestaan, maar heeft wel een
nieuwe naam gekregen: ‘Kleine Mouthorensteenweg..
De naam Mouthoren bestaat volgens taalkundigen uit twee delen: mout en horen. Mout zou dan een
‘fijne, droge, losse aarde’ zijn, en horen zou van ‘horn’ afkomstig zijn en hoek of uiteinde betekenen.
Maar meester Louis Heylen, die het oude samenleven in Wolfsdonk nog goed kende, gaf er volgens A.
Peeters een mooiere uitleg aan. “Eertijds had elk dorp zijn eigen brouwerij en brouwer. Plaatsen van
enige betekenis hadden er zelfs twee of drie. Op de plaats waar thans het café ‘Bij Jeanneke’ staat,
vroeger het café van Frans Blockx, zou zich in de 17de eeuw zulke brouwerij bevonden hebben. Zij
hoorde toe aan een familielid van de heren van Aarschot, die door de plaatselijke bevolking ‘de Gravin’
werd genoemd. Telkens als er mout te verkrijgen was in de brouwerij, werd er op de horen geblazen
om de boeren uit de omgeving hiervan te verwittigen. De moutebrij die overbleef nadat het
bierextract in kuipen was afgevoerd, leverde inderdaad een kostelijk krachtvoer op voor het vee en
werd bijgevolg door de boeren graag gekocht en ter plaatse met de kar opgehaald. Het blazen op de
horen als sein voor het ophalen van de mout zou aan de oorsprong gelegen hebben van de naam
Mouthoren. De grootvader van meester Heylen zou trouwens vorige eeuw (19de eeuw) in de buurt van
de vroegere brouwerij bij het rooien van een houtkant een zeer zware ketting gevonden hebben,
waaraan ooit de brouwketel had gehangen.” (Uit Wolfsdonk weleer…(1985) blz. 20-21.)
Se non è vero è ben trovato. (Is het niet echt, het is goed gevonden).
De Kolkensvijverstraat. De Kolkensvijverstraat kreeg haar naam door haar ligging aan de westkant
van de Kolkensvijver, een natuurgebied dat in 2020 in het bezit kwam van een natuurvereniging. Het
was in 1596 eigendom van ‘Tclooster van bethanien tot mechelen’ en werd in 1710 verkocht aan de
abdij van Averbode. Het blijft In Wolfsdonk gekend als ‘de vetwei van Denis Boeckx’. Kolkens zou
afkomstig zijn van een oude familienaam Caelkens (1717), Kuylkens (1821) of Colkens (1860).
In 1596 wordt dit gebied beschreven als ‘tien bunderen vin ende heyen’, wat overeenkomt met
ongeveer 13 ha. Ven en heide zegt de tekst, en dus nog geen weiland. De abdijen hebben van het
natuurgebied een cultuurgebied gemaakt. De straat heeft op het eind een wandelpad richting
Mosvenne.
De Mosvennestraat is een verbindingsweg tussen het gehucht Mosvenne in Testelt en een deel van
de Veelsebaan. Zowel mos als ven wijzen op moerassige grond en de aanwezigheid van poelen.
De Tuinbouwstraat (1977) zo genoemd omwille van drie tuinbouwbedrijven die daar toen waren,
was voordien een deel van de Heide(straat) en nog vroeger zelfs van de Kerkweg. De straat ligt tussen
de Kolkensvijverstraat en de St.-Jansbergloop aan de grens met Testelt en kruist de Mosvennestraat.
De Waverdijkstraat ligt parallel met het zuidelijk deel van de Tuinbouwstraat en komt in de
Mosvennestraat dicht bij een zijstraatje van de Veelsebaan. Waver is verwant met Wouwer dat vijver
betekent. En een dijk wijst op een weg aangelegd door mensenhanden, meestal op een wat hoger
gelegen grond. De Waverdijkstraat kruist de Sint-Jans(berg)loop die vanaf de Roosstraat ook de
Mortelloop genoemd wordt.
4° Van Wolfsdonk Dorp naar Blauberg
De Veerlestraat hebben we in deel 1 reeds genoemd als deel van de doorgangsweg van Aarschot naar
Veerle. Omdat ze, na de samenvloeiing met de Veelsebaan, ook in Blauberg passeerde kan ze nu ook
gezien worden als een brede baan van het Dorp naar Blauberg.
Maar mensen die geen brede weg nodig hadden om zich te verplaatsen gebruikten meestal de snellere
binnenwegen. Al naar gelang de plaats die ze in Blauberg wilden bereiken hadden ze keuze tussen de
Weybroekstraat met de Weselscheweg en de Bleybergweg die via het Wezelend eerder naar het
huidige centrum liep.

De Weybroekstraat vertrekt samen met de Processieweg in het Dorp van Wolfsdonk, maar loopt meer
in Noordelijke richting. Ze geeft toegang tot de Haakstraat. Maar even na de eerste haakse bocht was,
en is er nog gedeeltelijk, een veldweg, nr. 143, die vroeger Weselscheweg genoemd werd. Die liep
immers naar de belangrijke en zeer oude kapel van Wezel, aan de baan naar Herselt.
De Bleybergweg moet van recentere datum zijn, maar werd na 1800 veelvuldig gebruikt. Bewijs is te
vinden op de processieweg aan de ‘dopkesboom’ waar het gele plaatje van Voetweg 141 met
Bleybergweg het gezelschap krijgt van het blauwe straatnaambord van de stad Aarschot met dezelfde
vermelding. Als je dit mooie bospaadje doorloopt kom je in de Haakstraat al een tweede geel plaatje
tegen met dezelfde vermelding. En nog is veldweg 141 niet ten einde. Verlaat in de bocht de
Haakstraat door rechtsaf te slaan in het doodlopende Wezelend. Daar heb je de keuze: of rechtsaf
veldweg 141 volgen of rechtdoor veldweg 142 (Weselendweg) naar het Zillekenspad. Deze weg
bekoort momenteel het meest de wandelaars en fietsers. Een voetgangersbrug helpt om de nog
smalle loop over te steken.

5° Van Wolfsdonk Dorp naar Varenwinkel en Herselt
Dat de Senatorlaan die het Dorp van Wolfsdonk met de Varenwinkel verbindt ook nu nog deels kan
onder water komen te staan hebben we een paar jaar geleden nog ondervonden. En zeker vroeger
vormde deze verbindingsweg tussen de kerk van Wolfsdonk en Herselt dikwijls een probleem.
De naam Senatorlaan herinnert ons aan senator Frans Van der Borght (1888-1983). Vanaf 1845 was
het de Varenwinkelstraat en voordien (1565) zelfs Veldstraat. Het hoeft niet gezegd dat de
oversteek van de Herseltseloop op die plaats vaak moeilijk was en het de bewoners van het Dorp zelfs
onmogelijk kon maken om langs daar Aarschot te bereiken.
De Weybroekweg, of veldweg 144, vertrekt in het Dorp tegenover de kerk. Het is vaak een drassige
weg, maar die laat toe om de Herseltseloop over te steken en vrij snel nabij de Worfkes de Vorstheide
in de Varenwinkel te bereiken.

6° Van Gijmel naar Varenwinkel en Herselt
De naam Vleminckx komt reeds in 1368 voor in een oud document. Het was een familie die in dat
gedeelte van Langdorp heel wat goederen bezat. De schrijfwijze van de naam verschilt wel eens in de
documenten en zelfs in de naam die aan de weg werd gegeven. Zo schrijven we momenteel
Vleminkstraat, maar spreken gemakkelijk Vleminckxstraat uit.
Rond 1300 werd de oversteekplaats waar de Vleminkstraat de Herseltseloop kruist Calstervoert
(Kalstervoort) genoemd. Dr. Kempeneers verklaart het achtervoegsel ‘voort’ als ‘een doorwaadbare
plaats’. Het komt bij ons nog voor in Volkensvoort en vroeger ook in Steenvoort (ca. 1500), wellicht
een oversteek ergens in het Steenbroek.
De Langdonkestraat is een straat die de Vleminkstraat verbindt met de Langdonk(en) in Herselt. Ook
deze straat moet de Herseltseloop oversteken. Maar of er hier ook van een ‘voort’ sprake was, is mij
niet bekend.
7° Van Gijmel naar Ourodenberg en Aarschot
De Gijmelhoekstraat wisselde in 1977 van naam met een deel van de Oude Mechelsebaan.
De Gijmelsteenweg vertrekt sinds 1977 in Aarschot van aan de Langdorpsesteenweg en loopt tot aan
de Vleminkstraat nabij de Hombergstraat.
De Gijmelbergweg, de Gijmelbergstraat en de Kelverstraat naast de spoorweg raken de grens met
Ourodenberg.
Correcties en aanvullingen zijn welkom bij renaatvdb35@gmail.com
Door een vergissing werd dit 2de deel niet tijdig opgestuurd, waarvoor onze verontschuldiging.
Een volgende bijdrage zal gaan over Langdorpse sagen.

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)

---------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------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 11 December: Gebedsdienst om 18.00 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen
WOLFSDONK
Zondag 12 December: Gebedsdienst om 09.00 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen
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.
----------------------------------------------------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

