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EEN GESLAAGD FEESTWEEKEND IN LANGDORP 
Tijdens het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 juni stond er in Langdorp een 
heus feestweekend op het programma : de traditionele Sint-Pietersfeesten werden er gecombineerd 
met het nieuwe project "Verhalen verbinden platteland" waarmee we de verhalen van Langdorp, 
Wolfsdonk en Gijmel willen verzamelen en onze dorpsgenoten en parochianen willen samenbrengen. 
………………………… 
Invoegen logo 
F4422j26 
………………………….. 

 
Op zaterdag 16 juni vond in de voormiddag de traditionele herdenking voor de vliegtuigcrash van een 
RAF-toestel op 22 juni 1943 tussen de Grote Meur en de Wijtestraat plaats. Om 9.30 u. vertrok de 
optocht aan het Snoekxkapelletje op de Testeltsesteenweg. Om 10.00 u. was er een viering in de Sint-
Pieterskerk voorgegaan door priester Paul. De vaandrigs, hoogwaardigheidsbekleders van 
ambassades, provincie, stad en leger woonden deze mis en ook de plechtigheid op het kerkhof bij, net 
zoals de mensen van de fanfare en heel wat toehoorders. Johan Breugelmans, voorzitter van de 
Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, vertelde het verhaal van de vliegtuigcrash. Het was 
een emotioneel beluisteren hoe de jonge bemanning van twintigers, afkomstig uit Engeland, Nieuw-
Zeeland en Denemarken, het leven lieten in Langdorp. In de kerk stelde de kerkfabriek met het Project 
"Verhalen verbinden platteland" een tentoonstelling op over dit thema en werd er een boekje 
hierover aangeboden. Aansluitend vond een receptie plaats in zaal Demervallei. 
Vanaf 14.00 u. was er dan in 't Hof de eerste verhalenverzameldag. Een team van 13 vrijwilligers 
wachtte er mensen uit Langdorp en Gijmel op die een verhaal vertelden over vroeger : over de amer 
aan de Demer, hoe er vroeger geboerd werd, over het Duivenlokaal, over de processie van die jaren, 
de BJB, de vliegtuigcrash en de oorlog, etc. Alles werd zorgvuldig opgeschreven en de interviewers 
zullen zeker nog terug ter plaatse gaan bij de mensen om extra verhalen op te tekenen. Foto's over 
vroeger zijn zeker nog welkom, maar we ontdekten al enkele pareltjes. Nieuwe verhalen kunnen 
steeds gemeld worden bij de kerkfabriek en in 't Hof. 
 
Op zondag 17 juni was er om 1030 u. de Sint-Pietersviering in de kerk van Langdorp. Daarna zorgde 
de fanfare voor een mooie muzikale begeleiding naar de picknicktafel aan de Demer op de Sint-
Pieterssite. ROB-tv filmde dit alles. Aan de opgestelde tenten aan de picknicktafel mocht ieder een 
lekker glaasje drinken. Vanaf 12.00 u. vonden er toespraken plaats : Jonas Danckers verwelkomde 
iedereen namens kerkfabriek en verhalenproject, gedeputeerde Monique Swinnen sprak namens de 
Provincie Vlaams-Brabant over de inspanningen voor de picknicktafel en het verhalenproject en 
burgemeester André Peeters zette vanuit zijn eigen ervaring als Langdorpenaar het belang van 
verhalen om mensen samen te brengen in de verf. De burgemeester haalde enkele mooie verhalen van 



hoe het vroeger was op en blikte ook al vooruit op de toekomst: samen met de kerkfabriek kan de 
Stad nu starten aan de buitenrestauratie van de Sint-Pieterskerk - de subsidies zijn binnen - en de 
Sint-Pieterssite blijft heel uitdrukkelijk ook in de toekomst een publieke plaats waar de mensen van 
Langdorp mogen samenkomen! Ook de vroegere kerkfabriek, Jos en Maria, werden nog eens bedankt 
voor alle inspanningen die zijn voor deze verwezenlijking gedaan hebben. Vanaf 12.00 u. stroomden 
er nog Langdorpenaren toe om hun picknick te delen met elkaar aan de bijna 33-meter lange tafel. De 
zon dook even achter de wolken maar het was mooi om te zien hoe nieuwe mensen elkaar leerden 
kennen - mensen die al lang in ons dorp wonen en nieuwe Langdorpenaren die hier een thuis willen 
opbouwen. Een leuke mengelmoes van mensen aan de lange tafel ! Er was een hapje en drankje 
voorzien - 't Hof voorzag boterhammen, er waren ook pannenkoeken en er waren bieren van bij ons - 
Comesier en Brausbier en ook Aarschotse Bruine. Dankzij de vele vrijwilligers mocht het allemaal vlot 
lopen. Volksspelen werden opgezet voor de kinderen en in samenwerking met de Provincie Vlaams-
Brabant werd ook schapendrijven, kanovaren en een standje voorzien om zo het nieuwe Demerbaken 
goed in de kijker te zetten. Natuurpunt informeerde over haar werking en de mensen van de 
Stadsbrouwerij gaven een woordje uitleg. In het kader van het verhalenproject werden ook de hele 
namiddag verhalen verteld door professionele vertellers op verschillende locaties tussen kerk en 
picknicktafel. Tussen 14.00 u. en 16.30 u. vertelden Fred, Heidi en Katelijne boeiende verhalen in de 
pastorijtuin, aan de Demer en op het kerkhof. We hoorden verhalen over de heihussen, knippers, 
volksfiguren en ook het historische verhaal over de vliegtuigcrash en hoe twee kleine jongetjes zagen 
wat er gebeurde... Lennert en Andries speelden in de kerk ook enkele mooie stukjes volksmuziek. 
Ondertussen konden in de kerk bezoekers op panelen met foto's Langdorpenaren uit de jaren '50 
blijven herkennen. Mark en Erna, Paul, Eddy, Jürgen, Hilde, Rudy, Jan en Tony en vele anderen zorgen 
dat de site terug mooi achterbleef, het was dankzij de vele vrijwilligers dat we de hele dag er zoiets 
moois van konden maken. 
 
Johan Breugelmans vertelt het verhaal bij de plechtigheid op het kerkhof 
………………….. 
Invoegen foto Johan Breughelmans 
F4422k26 
……………………. 

 
 



Vrijwilligers van de verhalenverzameldag genieten van een pistolet in ’t Hof 
………………… 
Invoegen foto vrijwilligers 
F4422l26 
………………. 

 



Vertellers aan het werk aan de Demer en in de pastorijtuin 
………………… 
Invoegen 2 foto’s vertellers 
F4422 m26 + n26 
………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gezellige drukte op de Sint-Pieterssite 
………………………… 
Invoegen foto drukte op de site 
F4422o26 
…………………………. 



 
 
 
1 juli 2018 
Dertiende zondag door het jaar 
Marcus 5, 21-43 
………………………… 
illustratie ‘13de zondag' 
F4422e26 
…………………………. 
Raakpunten 
Tot tweemaal toe wordt in dit zondagsevangelie heil gebracht door 'aanraking'. Hier zijn twee 
verhalen in elkaar geweven. Te midden de opslorpende vraag van een radeloze vader, wiens dochter 
op sterven ligt, zoekt een al even radeloze vrouw, die zich al arm heeft mismeesterd, contact met 
Jezus, de enige die haar nog redden kan. Hem 'aanraken' zou al volstaan. 
Eigenlijk is zij in het verhaal over Jaïrus en zijn stervende dochter, een stoorzender. Vooreerst komt zij 
totaal ongelegen, en bovendien is er de opdringerige massa waar zij doorheen moet om Jezus te 
kunnen aanraken. Maar niets of niemand zal haar kunnen tegenhouden. Haar geloof in Jezus is niet te 
stuiten. 
En zo geschiede het. Na 'aanraking' krijgt zij bevestiging van haar genezing: “Ga heen in vrede; jouw 
sterk geloof heeft je gered!”  
Dat blind, onwrikbaar vertrouwen verwacht Jezus ook van Jaïrus, wiens kind intussen -zo komt men 
Hem melden- gestorven is. Ook hier weer een massa mensen zonder veel geloof. Zij jammeren en 
weeklagen... er is niets meer aan te doen.  
Maar het meisje zal opstaan. Jezus raakt haar aan (neemt haar bij de hand) : “Talita koemi!” en zij 
wordt weer springlevend. De omstaanders krijgen van Jezus nog een lesje mee: “Zorg goed voor haar, 
en geef haar te eten.” 



Daar moeten wij het deze zondag mee doen. Raakpunten zoeken met de levende Heer Jezus, die zich 
als Verrezene tussen ons beweegt. Hem telkens weer aanraken en ons door hem laten aanraken. 
Geloven dat 'dicht bij Hem leven' gezond maakt en tot leven wekt; en meteen ook goed zorg dragen 
voor het leven dat ons wordt toevertrouwd. 
 
 
8 juli  
Veertiende zondag door het jaar 
Marcus 6, 1-6 
……………….. 
illustratie ‘14de zondag' 
F4422f26 
………………….. 
Ontnuchtering 
Geloven, religie... bevinden zich naar de opvatting van velen noodzakelijkerwijze in de sfeer van het 
magische, het onbereikbare. Er moet, naar het gevoel van de meesten, vooral een mysterieus kantje 
aan vastzitten. Maar wat als die sluier wegvalt? Het lijkt er wel op dat God dan zelf ontmaskerd wordt, 
en tot het banale wordt herleid.  
Dat is de grote beproeving van de christen. Neem het mysterieuze ervan weg, en je krijgt een ideale 
voedingsbodem voor allerlei sekten die, op kap van de secularisatie, zo'n grote aantrekkingskracht 
uitoefenen.  
Het evangelie van deze zondag brengt ons in Nazareth. Bij zijn eigen volk kennen ze Jezus als een 
gewone timmerman; zij kennen zijn afkomst en zijn hele familie. Hij is er een doodgewone mens, zoals 
iedereen. Zijn spreken en doen, met welke wijsheid en kracht ook, kunnen niet van God komen. 
Dat God bij middel van een gewone sterveling spreekt en handelt, iemand die ze kennen omdat hij een 
van de hunnen is, iemand die gewoon tussen ons woont, is 'ongehoord'. God moet 'spectaculair' 
blijven, en 'van buitenaf' komen, nooit van 'binnenuit'.  
Met zulke ingesteldheid en zulke Godsopvattingen, kan je inderdaad het wonder nooit zien! Daarom 
keert Jezus zich tot enkele zieken, die er wel voor openstaan.  
En nog steeds komt God op gelijkaardige wijze tot ons, in doodgewone mensen van bij ons, die zijn 
taal gaan spreken en zijn wondere daden verrichten. Overal waar barmhartige en trouwe liefde, 
overal waar vindingrijke en moedige opbouw en ondersteuning van leven is, kunnen we Hem 
ontmoeten en bezig zien. 
Dank zij 'ontnuchtering' wordt het leven dan zelf een weldoend mysterie! 
 
 
 
15 juli  
Vijftiende zondag door het jaar 
Marcus 6, 7-13 
………………………………. 
illustratie ‘15de zondag' 
F4422g26 
……………………………… 
Op stage 
Terecht worden de apostelen ook 'leerlingen' genoemd. Zij hebben aan Jezus een echte leermeester 
die hen zowel de theorie als de praktijk bijbrengt. Na een eerste leerblok zendt Hij de twaalf op stage.  
Aan hun uitrusting alleen al kan je zien dat ze geroepen zijn om 'als een echte herder' te zijn voor hun 
volk. Zo wordt ook Mozes beschreven bij de uittocht: 'Staf in de hand, sandalen aan de voeten, met als 
enige betrouwbare bagage, hun band met de leermeester' De nieuwe Mozes, de 'goede Herder' wil in 
hen (in ons) zijn herderswerk verder zetten.  
Johannes, die als enige evangelist deze stageperiode overslaat, zal het samenvatten in die belangrijke 
zendingswoorden van Jezus: “Zoals de Vader mij (naar de wereld) zond, zo zend Ik jullie. Gaat en 
maak alle volkeren tot mijn leerlingen!” De D-cursus (gekende leraarsopleiding van weleer) moet hen 



in staat stellen om later zelf ook goede en toegewijde leermeesters te zijn. En het is niet genoeg om 
alleen de theorie te kennen, je moet ook de praktijk onder de knie hebben. Een leerling van Jezus moet 
het niet beter willen hebben dan zijn meester. 
In dit zendingsverhaal mogen wij doorheen de actie van de leerlingen, Jezus zelf aan het werk zien: 
duivelse machten bezweren, en mens en samenleving van allerlei kwalen genezen. Wat een roeping! 
Tenslotte dit nog: “Maak alle volkeren tot mijn leerlingen!” wil zeggen dat alle christenen zich 
geroepen mogen weten om te herderen, en te genezen. Wij zijn elkaars lammeren en elkaars herders. 
Een goddelijk gebeuren! 
 
 
 
SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES 
 
Doopvieringen 
Doopaanvragen dienen zeker 3 weken op voorhand aangevraagd te worden.  
Dit kan via de site www.sintpieterlangdorp.be, via één van de parochiesecretariaten of rechtstreeks 
naar de verantwoordelijke van doopvieringen via het mailadres ni.adams@telenet.be  
Iedere viering begint om 15.00 u. en wordt meestal verzorgd door onze priester Paul Van der Stuyft.  
Doopvoorbereidingen vinden altijd plaats in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299. De ouders worden 
daarvan tijdig op de hoogte gebracht. 
Data:  
8 juli : O.L.Vrouw van Fatima Fatima Gijmel  
12 augustus : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
2 september : Sint-Pieter Langdorp  
7 oktober : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel  
4 november : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
2 december : Sint-Pieter Langdorp  
 
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van 
Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be  
Uitvaarten: De familie neemt  contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken 
maken met de verantwoordelijke parochiepriester.  
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.      
(Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12) 
 
 
 
MISINTENTIES  
Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een 
aangevraagde intentie. De prijs bedraagt € 15,00.  
Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Maar het kan ook om te bidden of te 
danken voor een gunst. 
Intenties kunnen aangevraagd worden op het parochiesecretariaat of via een contactpersoon van de 
parochie. 
Om in het parochieblad opgenomen te worden, moet een intentie minstens 2 weken 
vooraf aangevraagd worden. 
 
 
OVERIGE VIERINGEN IN AARSCHOT 
Onze-Lieve-Vrouw: Zondag om 11.00 u. 
Christus-Koning: Zondag om 8.30 u. 
Ourodenberg: Zaterdag om 19.00 u. 
Rillaar: Zondag om 10.00 u. 
Gelrode: Zaterdag om 18.30 u. 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:fa921058@skynet.be


FEESTWEEK ZAAL(i)GE ZOMER IN GELRODE: 1-8 juli 
…………………….. 
Invoegen foto Gelrode 
F4422h26 
……………………. 

 
In september vorig jaar ging in Gelrode de vzw ontmoetingscentrum Strooien Dorp van start, met de 
bedoeling de parochiezaal nieuw leven in te blazen. De vzw zet zich met veel energie in, zo wordt er 
onder meer in juli een ZAAL(i)ge week georganiseerd waarop we iedereen van harte uitnodigen. Er is 
een groot aanbod, zeker voor elk wat wils! 
 
Zondag 1 juli: Tractortocht 
Op 1 juli organiseert Cyrille Van Woensel zijn tractortocht en kan je ook terecht voor frietjes, een fris 
drankje of een lekker ijsje in de zaal. 
 
Elke dag: Zomerbar 
Vanaf maandagavond 2 juli ben je elke avond van 19.00 u. tot 23.00 u. welkom in onze zomerbar in de 
kleine zaal/afdak speelplaats. Elke vereniging zorgt afwisselend voor tappers/uitbaters.  
 
Maandag 2 juli: Filmavond 
Op maandag organiseert de ouderraad vanaf 18.30 u. een filmavond voor kinderen in de school en de 
kleine zaal. De school wordt dus omgetoverd tot een cinemacomplex. Daar horen popcorn en ijsjes bij! 
Om 20.30 u. volgt een muziekoptreden van de band “Copy Paste”.  
 
 
 
 



Dinsdag 3 juli: Kaarten-Aerobics 
Op dinsdagnamiddag 3 juli kan je dankzij de mensen van Samana komen kaarten in de zaal van 13.30 
u. tot 16.00 u. ’s Avonds krijgt An van Turnclub Gezwind& Lenig iedereen aan het bewegen met een les 
Aerobics Voor Iedereen (19.00 u.). Kom dus zeker meedoen, iedereen is welkom! 
 
Woensdag 4 juli: Bbq-Petanque 
Op woensdag 4 juli lokt de barbecuegeur van de barbecuespecialisten van de Landelijke Gilde ons 
naar de zaal, van 18.00 u. tot 23.00 u. zijn er pensen op de barbecue geserveerd met lekkere 
appelmoes. Petanque spelen kan ook die avond, samen met KVLV aan de voorkant van de school 
(parking).  
 
Donderdag 5 juli: Haken 
Op donderdag 5 juli kan je van 14.00 tot 16.00 u. samen met de creatieve dames van KVLV Gelrode 
unieke haakwerkjes maken in de zaal. KVLV zorgt voor het materiaal, vooraf inschrijven is niet 
nodig. ’s Avonds vanaf 20.00 u. zorgt Fanfare De Dalgalmen voor een streepje muziek aan de zomerbar 
tijdens een open repetitie. 
 
Vrijdagavond 6 juli: Proefmoment 
Vrijdagavond 6 juli kan je in de zomerbar terecht voor de voorstelling en het proefmoment van het 
proefbiertje “Gelroodse gouden”. De fanfare verzorgt die avond de zomerbar. 
 
Zaterdag 7 juli: Speelstraat-Meezingavond 
Zaterdagnamiddag 7 juli kan je op de speelplaats van de school terecht voor een speelstraat 
(springkasteel en animatie voor de kleinsten) samen met de zomerbar die al in de namiddag opent. ’s 
Avonds staat een grote meezingavond met fanfare De Dalgalmen op het programma in de grote zaal. 
 
Zondag 8 juli: Duplo-Lego 
Op zondag 8 juli ten slotte sluiten we onze feestweek “ZAAL(i)Ge Zomer” af met een namiddag op 
maat van onze jongste inwoners. Gezinsbond Gelrode organiseert dan speelmomenten met Duplo en 
Lego voor kinderen van 3 tot 14 jaar. De zomerbar sluit die zondag om 19.00 u.  
 
Noteer dus in je agenda: 1-8 juli. Iedereen van harte welkom en tot ziens! 
 
 
-------------------------------------------------- 
RUBRIEKTITEL 
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PAROCHIAAL NIEUWS 
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LANGDORP 
 
HERDENKING CRASH GEALLIEERD VLIEGTUIG LANGDORP 1943-2018 
Op zaterdag 16 juni 2018 bracht voor de 50ste opeenvolgende keer, het Koninklijk Verbond van 
Veteranen van Z.M. Koning Leopold III, afdeling Hageland,  hulde aan de graven van de internationale 
bemanning van het vliegtuig dat door de Duitsers werd neergehaald boven Langdorp op 22 juni 1943. 
Deze acht helden ( vijf  Engelsen, een Deen, een Australier en een Nieuw Zeelander) worden elk jaar, 
op de derde zaterdag van de maand juni, geëerd met een indrukwekkende ceremonie. 
Voorafgaandelijk werden er aan het Snoecxkapelleke bloemen  neergelegd door Marie en Irma Snoecx 
en door Leo Janssens, Voorzitter van de afdeling aan het Snoecxkapelleke op de Testeltsesteenweg. 
August Snoecx werd daar op 30 augustus 1944 door de Gestapo neergeschoten. 
Onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare De Demervallei en met een aantal jeeps onder 
aanvoering van Raymond Justens van de Rijdende Legervrienden VZW, ging men dan stoetsgewijze 



naar de kerk van Langdorp waar om 10 uur een eredienst werd gehouden door priester Paul 
Vanderstuyft.  
Nadien volgde een ingetogen ceremonie op het kerkhof.  Na een welkomswoord bracht Johan 
Breugelmans, Voorzitter van de Aarschotse Heemkundige Kring, het relaas van de fatale vlucht. Het 
voorlezen van dit relaas kaderde in het project “Verhalen Verbinden Platteland”, een 
samenwerkingsproject tussen de Kerkfabrieken, VZW WESP, en het Gasthuis van Aarschot, waarin 
oude verhalen over Wolfsdonk, Langdorp en Gijmel verzameld worden om deze meer kenbaar te 
maken aan de mensen.    
Nadien  werden bloemstukken neergelegd door Luitenant-Kolonel Plasschaert, 
Provinciecommandant, afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging.  
Brigadier- Generaal Michael R.BYGHOLM, van de Deense Ambassade, Leo Janssens, namens de 
Ambassade van Australie, Gedeputeerde Monique Swinnen namens de Provincie Vlaams Brabant, 
Burgemeester André Peeters namens de stad Aarschot,  en tot slot An Janssens, kleindochter van 
erevoorzitter/Stichter Frans Janssens, die ons jammer genoeg ontviel in januari van dit jaar. Het hele 
gebeuren werd vakkundig, in het Nederlands en het Engels aan mekaar gepraat door Paul Janssens en 
ondersteund door een afvaardiging van de 82nd-101st US AIRBORNE DIVISION die in de traditionele 
klederdracht van die tijd het hele gebeuren een extra dimensie gaf. Het afvuren van een eresalvo, het 
loeien van de sirène, en het motorengeronk en geluid van vliegende bommen en neerstortende 
vliegtuigen gaven het hele gebeuren nog wat extra glans.  Zoals steeds werd de plechtigheid besloten 
met het spelen van de Nationale Hymnes. 
Nadien werd er door de stad Aarschot een receptie aangeboden aan de aanwezigen.  
…………………………….. 
Invoegen foto Langdorp 1 
F4422a26 
……………………………. 

 



De gebroeders Leo en Paul Janssens. Ze hebben de taak van hun vader Frans Janssens opgenomen en 
houden herdenking aan deze helden levendig. 
Naast hun vrijwillige medewerkers: An, Johan, Sandra, Gina en Gusta. 
…………………………. 
Invoegen Langdorp 2 
F4422b26 
………………………… 
Hartelijk dank aan Marcel Rectem. De vlaggen waren weer in orde. 

 
…………………………… 
Invoegen Langdorp 3 
F4422c26 
……………………………. 
Bedankt Swa Pinnoy voor het maaien van het gras. 



 
 
 
 
 
 



……………………………… 
Invoegen Langdorp 4 
F4422d26 
……………………………… 

 
 
OVERLEDEN IN DE HEER : JEFKE VAN DE VELDE  
Op donderdag 14 juni overleed te Langdorp Jefke Van de Velde. Hij werd geboren te Langdorp op 18 
juli 1935.  De uitvaart- en verrijzenisliturgie vond plaats op donderdag 21 juni in onze Sint-
Pieterskerk. Langs deze weg bieden wij, als parochianen, onze christelijke deelneming aan. Wij bidden 
dat Jefke rust en vrede mag vinden bij onze Heer, de Vader van alle leven. Dat hij mag thuiskomen in 
Gods Vaderhuis. 
 
WEEKMISSEN IN SINT-PIETER 
Voortaan worden de weekmissen in Sint-Pieter ook in het parochieblad vermeld.  Indien er door 
omstandigheden een verandering plaats vindt, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht na de 
vieringen op zondag.  Als er onverwachts toch een viering wegvalt, is de kerk open op het aangegeven 
uur en wordt de eucharistieviering vervangen door het bidden van de Lauden. 
 
 
SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL 
29 juni: Einde schooljaar om 12.00 u.  
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u. 
19 september: Scholenveldloop  
 
SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER 
Waar : Pastorij Langdorpsesteenweg 299 
Wanneer : Woensdagavond van 18.00 u. tot 20.00 u. 
Opgelet ! Het secretariaat zal gesloten zijn tijdens de schoolvakanties, op een vooravond van een 
feestdag (omwille van een eucharistieviering ) en op feestdagen zelf.  Dit wordt wel tijdig 
aangekondigd via het parochieblad en in de kerk.    
Tijdens de openingsuren is het ook telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail 
ni.adams@telenet.be 

mailto:ni.adams@telenet.be


U kan er terecht voor allerhande vragen, afgeven van misintenties, aanvragen doopbewijzen, indienen 
doopaanvragen,......  
Iedereen is er welkom en we hopen dat we zo onze parochianen beter kunnen verder helpen. 
 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
KVLV LANGDORP 
Haak- en breicafé: iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, vanaf 19.00 u tot 
22.00 u. in ‘t Hof te Langdorp. Voor iedereen toegankelijk: jong, oud, man, vrouw, beginner of 
gevorderd,.. 
Je hoeft geen lid te zijn van KVLV. Bijdrage: € 5,00 per avond, drankje inclusief. 
 

GIJMEL 
 
ZIEK EN GEZOND SAMEN DE GEMEENTE ROND 
Op zondag 10 juni organiseerde CM Aarschot-Gelrode met CM Langdorp-Rillaar, Samana, Pasar, KVG 
en Beweging.net, de 30ste  editie van de wandeltocht:   
“Ziek en gezond, samen de gemeente rond “ . 
Dit jaar wandelden we in Gelrode. 
Samana Gijmel nam ook deel met een groepje. Het was mooi om te zien: stappers met of zonder 
hulpmiddelen, rolstoelgebruikers en natuurlijke vele helpende handen opdat iedereen zou 
meekunnen. We passeerden langs de kerk waar een mooie tentoonstelling loopt over religieuze 
voorwerpen. Velen van ons dachten aan de tijd van toen. De pastoor van Gelrode gaf een korte uitleg 
over de geschiedenis van de kerk en de bedoeling van de tentoonstelling.  
Onderweg werd een pauze voorzien voor een verfrissing . 
Terug in de zaal werden we verwend met balletjes met kriekjes en een lekker ijsje. 
Hiervoor had een team van vrijwilligers gezorgd. 
Het was een mooie zondagnamiddag die veel te vlug voorbij was  ! 
 
PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’ 
De parochianen van Gijmel kunnen vanaf heden steeds terecht bij Staf Eelen, 
016.565163 voor gegevens in verband met de parochie en kerk, het bestellen van misintenties, 
doopaanvragen,…  
 
SCHOOLKALENDER O.-L.-V. VAN FATIMASCHOOL 
29 juni: Einde schooljaar om 12.00 u. 
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u. 
19 september: Scholenveldloop  
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
KVC LANGDORP 
Op vrijdag 13 juli vanaf 17.00 u., zaterdag 14 juli van 17.00 u. en op zondag 15 juli vanaf 12.00 u. tot 
15.00 u. organiseert KVC Langdorp een mosselweekend. 
Iedereen welkom in de kantine aan de terreinen ‘Op ’t  Zand’. 
 
 
 
 
 
 
 



FEMMA ORGANISEERT  
24 September: Koken voor elke dag om 19.00 u. 
29 Oktober: Bloemschikken om 19.00 u. 
7 December: Reis naar Marcienne-Kirchoven 
 
Locatie:  Parochiezaal OLV van Fatima-Gijmel 
 
Iedere maandag: Fietsen, vertrek kerkplein Gijmel om 13.00 u. 
Iedere dinsdag: Hobbynamiddag,  om 13.00 u. in klein zaaltje OLV van Fatima. 
 
OKRA GIJMEL 
Wij zijn een groep van 55-plussers. 
Wij feesten, reizen, gaan naar evenementen. 
Daarnaast hebben we heel wat weekactiviteiten: 
Maandag fietsen, dinsdag en woensdag hobbyclub, donderdag petanquen(kaarten bij slecht weer), 
line-dance, vrijdag wandelen. 
Wil je graag lid worden? Wil je meedoen aan één of meerdere activiteiten? 
Je kan altijd inlichtingen inwinnen bij:  Vandenberg Irène  0472.73.49.65. 
 

WOLFSDONK 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
ACTIVITEITENKALENDER:ONZE SCHOOL WOLFSDONK 
Vrijdag 29 juni: Vanaf 12.00 u…Vakantie  
 
 
CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00u. tot 11.00 u. 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD 
Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71   e-mail: sophie.buyck@telenet.be 
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 

LANGDORP 
  
Zondag 1 juli: Eucharistieviering om 10.30 u.  
-Annie Geyskens, Margot Ooms en overleden familieleden. 
 
Ochtendvieringen: 
donderdag 28 juni om 09.00 u. : Schoolmis     
vrijdag 6 juli om 7.55 u. 
zaterdag 7 juli om 7.55 u. 
 
Zondag 8 juli: Eucharistieviering om 10.30 u.  
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 
Ochtendviering: 
dinsdag 10 juli om 7.55 u. 
 
Zondag 15 juli: Eucharistieviering om 10.30 u.  
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 
Ochtendvieringen: 
donderdag 19 juli om 17.00 u. 
vrijdag 20 juli om 7.55 u. 
zaterdag 21 juli om 7.55 u. 
vrijdag 27 juli om 19.00 u. 
zaterdag 28 juli om 7.55 u. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag 30 juni: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 
Ochtendviering:  
donderdag 28 juni om11.00 u. : Schoolmis    
 
Zaterdag 7 juli: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Alfons Cumps, Maria Verbeeck en zoon. 
 
Zaterdag 14 juli: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 1 juli: Eucharistieviering om 09.00 u. 
-Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts. 
-Louis Alaerts en Maria Andries. 
-Frans Janssens en Jan Vereycken vanwege de geburen van de Veerlestraat. 
-Heilige Rita. 
 



Zondag 8 juli: Eucharistieviering om 09.00 u. 
-Frans Sempels-Mathilde Hermans, Leon Sempels en familie. 
 
Zondag 15 juli: Eucharistieviering om 09.00 u. 
-Stinus Vanthielen-Irma Brems, dochter en schoonzoon. 
 

----------------------------- 

Rubriektitel 

---------------------------- 
 
NUTTIGE ADRESSEN 
 
Informatie, foto’s en archief van onze drie parochies vind je op 
www.sintpieterlangdorp.be 
 
ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL 
Parochiesecretariaat 
Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65. 
Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus) 
Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u. 
 
 
SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK 
Parochiesecretariaat 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u. 
 
………………… 
Invoegen knipsel parochiezaal 
F4422i26 
…………… 
 
WACHTDIENSTEN 
Huisarts 
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 
u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 
08.00 u. nà de feestdag. 
Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292 
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560 
Apothekers 
Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u. 
http://www.apotheek.be 
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