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Vroeger gingen we met velen op bedevaart. De vele 

heiligen passeerden vlot de revue, maar vooral Onze-Lieve-

Vrouw werd aanbeden. Op vandaag is deze traditie fel 

verzwakt. Toch bidden heel veel mensen thuis nog steeds 

de speciale gebeden, een litanie of een negendagengebed. 

We stapten even af in Oudegem bij Marie-Jeanne 

Blindeman en haalden heel wat herinneringen op. Dwars 

door België heen

"We hebben heel wat bedevaartsoorden gedaan", 

herinnert Marie-Jeanne Blindeman zich. "We gingen naar 

De Panne, waar Onze-Lieve-Vrouw van Fatima verheerlijkt 

werd. Dat is een reusachtige kerk en daar zaten de mensen 

in dichte drommen op elkaar gepakt. Er moesten heel vaak 

nog stoelen bijgeplaatst worden" Maar niet alleen verder 

van huis werd er een 'beeweg' gedaan. "Neen, we gingen 

ook naar Lede. Toen de belangstelling wat minder was, 

sloten we ons aan bij Burst en Bambrugge. Maar daar ben 

ik heel vaak geweest." Het was steeds belangrijk, dat de 

pastoor mee ging. Als dat niet meer gebeurde dan merk je 

dat de motivatie bij de mensen afneemt. "We trokken ook 

naar Kortrijk bij Broeder Isidoor, naar Gistel bij de Heilige 

Godelieve en vandaar naar het Heilig Bloed in Brugge."

Samen met Aalst naar Averbode

"We zijn ook nog naar Averbode geest, samen met Aalst", 

weet Marie-Jeanne nog. "Maar ook Scherpenheuvel, Banneux, Beauraing, Sankt-Vith hebben we gedaan. Ik ben 

maar één keer niet mee op bedevaart geweest en dat was op 4 mei 2003, toen mij echtgenoot Julien overleden is. 

Maar steeds heb ik overal gebeden en ik geloof nog steeds dat het geholpen heeft om ziektes weg te houden." In die 

tijd ontvingen de bedevaarders ook nog 'kaartjes' of 'ticketjes' wanneer ze deelnamen aan een bedevaart. Later 

konden ze die na 20 of 25 deelnames inwisselen voor een beeld van Onze-Lieve-Vrouw. "Ik heb er nog steeds staan 

en lees voor dat beeld mijn intenties en gebeden", bekent Marie-Jeanne. "Op vandaag gaan we dus niet meer naar 

de bedevaartsoorden. Toch houd ik eraan om in de kerk mijn paternoster te gaan lezen en neem ik al mijn gebeden 

thuis ter hand."

Bijbel of geen Bijbel

Marie-Jeanne herinnert zich ook nog een voorval in Averbode. "We komen uit een tijd, waar het niet echt de 

gewoonte was, dat mensen een Bijbel hadden of zelfs mochten hebben. Toen we in Averbode kwamen zagen we 

daar een pak Bijbels op een tafel liggen en werden die ook vrijelijk ter beschikking gesteld aan de bedevaarders. 

Toen ik vroeg aan onze pastoor hoe dit kwam en waarom de mensen geen Bijbels mochten hebben, antwoordde die 

gewoon droogweg dat dit was omdat de mensen anders teveel zouden weten en teveel vragen zouden stellen .Dat 

opende wel onze ogen." 

Luc De Donder



ONS DIEP MEELEVEN BIJ HET AFSCHEID VAN

KAMIEL HERMANS  ° Lebbeke 17 juli 1936 - Baasrode 27 juli 2021+

Weduwnaar van Rosa De Maere 

Op dinsdag 3 augustus namen we in onze kerk afscheid van Kamiel Hermans. De 

familie deelde met ons zijn levensverhaal. Leest u gerust mee: 

Kamiel werd geboren in Lebbeke als de oudste van 8. ‘Onzen groten’ noemden zijn 

zussen en broers hem omdat hij de oudste van de jongens was en niet zozeer 

omdat hij groot van gestalte was. Hij beleefde daar een mooie jeugd en kon er veel 

verhalen over vertellen, want babbelen dat kon hij als de beste. Hij zei altijd: ons 

moeder was toch zo content dat ik kon praten dus waarom zou ik nu moeten 

zwijgen. Dansen werd er thuis ook veel gedaan. Hij zei: moeder en vader dansten 

op de keukentafel met de kinderen allemaal er rond. Op elk feestje was het “Kom 

Kamiel, we gaan eens walsen”. 

Al vroeg op 14-jarige leeftijd begon hij te werken als metserdiender en daarna ging 

hij werken bij de federale overheid in de Wetstraat 16 want zijn moeder zei altijd: 

ge zijt beter met een vaste job. Ondertussen leerde hij Rosa kennen en samen 

kregen ze 4 dochters en 9 kleinkinderen die ze met veel liefde grootbrachten. Ook zijn 6 achterkleinkinderen 

lagen hem nauw aan het hart .  

In zijn vrije tijd ging hij fietsen met de wielerclub, was hij bij de wandelclub en heeft hij verschillende keren de 

Dodentocht van Bornem uitgestapt. Hij zat ook in het bestuur van de bloedgevers en van de Gezinsbond waar hij 

zich met hart en ziel voor inzette. Kamiel kon genieten van kleine dingen zoals naar de voetbal gaan. Vooral naar 

Lokeren en SK Lebbeke, want dat waren zijn ploegen. Ook van een weekje Neeroeteren met zijn gezin maar zijn 

voorkeur ging toch naar de zee. Daar ging hij het liefst naartoe.  Een spelletje kaart ging hij ook nooit uit de weg.

Kamiel was ook een sociaal iemand. Als hij iemand kon helpen, deed hij dat met veel plezier. Maar zijn tuin was 

toch zijn grootste passie. En fier was hij dan als alles goed gelukt was. Zijn goede raad in verband met tuinieren 

gaf hij graag door aan zijn kleinkinderen zodat ook zij mooie groenten konden telen. 

Op het einde van zijn leven zei hij altijd: ik heb een heel mooi leven gehad, ik heb alles kunnen doen wat ik graag 

wou. Ik heb met mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nooit problemen of last gehad , dus wat kan 

een mens nog meer verlangen. Ik ben een gelukkig man.". 

Onze geloofsgemeenschap biedt de familie haar deelneming aan en we bidden dat hij mag thuiskomen in Gods 

eeuwige Liefde!



KWB 

KOOKLESSEN

Na overleg met de bevoegde instanties en ons bestuur gaan we terug van start met onze 

Kooklessen.

Deze gaan van start op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus om 18u30 

in zaal Ontmoeting.

De start is ook meteen de afsluit van het koken:

Op donderdag gebeuren de voorbereidingen en is er geen maaltijd voorzien.

Op vrijdag worden de gerechten op topniveau afgewerkt en opgediend aan onze partners.

Ideale gelegenheid om eens bij te praten en eventueel kennis te maken met onze nieuwe leden.

Inschrijvingen via mail tegen ten laatste zondag 22 augustus

kvberlamont@gmail.com

Per inschrijving (dus per persoon) wordt een bijdrage van 20 €  gevraagd, ook indien men ingeschreven is en niet 

komt opdagen!



TENTOONSTELLING “MEMORIES VAN J.D.K BAND”

Vanaf 4 tot en met 26 september is deze tentoonstelling met foto’s, affiches en krantenknipsels elk 

weekend te bezoeken van 12 tot 17 uur in het ”Het hof van Peene”, St- Ursmariusstaat 69 in Baasrode. 

Deze tentoonstelling gaat vanaf de jaren 1967 t/m 2019 over het tot nu muzikale leven van Jozef De 

Koning. Het begon met de groep “ The Lonely Bachelors” , “Eddy Norman & The Bachelors”; “JDK Medley 

Band” tot de “JDK Band”. Nu is Jozef nog altijd actief bij het huisorkest ‘t Plein als leider en lesgever 

keyboard en accordeon. Affiches, foto’s en filmmateriaal uit die periode zullen te bezichtigen zijn met wel 

wat herkenbare gezichten, daar er ongeveer 120 muzikanten actief zijn geweest in één van deze groepen. 

De tentoonstelling wordt afgesloten op 26 september met een meezingnamiddag vanaf 14.30 uur.



LDC ’t PLEIN

Programma augustus

Pedicure

Wij bieden basiszorg aan: reinigen, knippen en vijlen. 

Desgewenst kan je dit combineren met bijkomende zorg : eelt verwijderen, likdoorns verwijderen, 

schimmelnagels, traumanagels, ingegroeide nagels. Manicure omvat reinigen, knippen en vijlen.

Er zijn nog plaatsen vrij op 10, 19 en 24augustus.

Prijzen en tijd:

Basiszorg : 12,29 euro – 20 minuten

Bijkomende zorg : 6,15 euro – 10 minuten

Manicure : 6,15 euro – 10 minuten.

Buurtzorg

Wie samen met ons een bankenwandeling in Baasrode wil uitstippelen, mag zich aanmelden bij Cindy of 

Nele. Vrijdag 27/08 zijn er op verschillende plaatsen in de buurt opnieuw buurtactiviteiten.

Hou je brievenbus dus in de gaten.

Heb je de Rosse Buurtenvlag van Baasrode nog niet?

Je kan ze elke dinsdag of donderdag komen kopen bij het onthaal in LDC ’t Plein.

1200 jaar Baasrode – Historische wandelingen

Zondag 05 september vertrek om 15 u 00 aan de Scheepswerf : “ Baasrode Nijverheid”.

Voor meer info : www.1200jaarbaasrode.be

Digitaal Atelier

Een probleem met of een vraag over je PC, smartphone iphone, tablet of ipad? Maar een afspraak met 

Christine van het digitaal atelier.

Op dinsdag 10/08 en dinsdag 31/08 van 14 u 00 tot 16 u 30.We maken voor jou een afspraak van 30 

minuten (1-op-1 raadpleging). Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

Uitstap naar het “vernieuwd” begijnhof.

Dinsdag 31 augustus 2021 om 13 u 30 aan ’t Plein of om 14 u 00 aan het Begijnhof.

Prijs : Gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot en met vrijdag 27/08.

Activiteitenkalender

Elke woensdag om 14 u 00 gaat de Ping Pong door in ’t Plein.

Elke donderdag om 14 u 00 is er hobby.

Ben jij een creatieve duizendpoot? Werk je graag met anderen samen? Dan ben je bij ons op het juiste 

adres.

Kom langs, elke donderdag om 14 u 00.

U kan ons elke werkdag bereiken via onze brievenbus, telefoon (9-16 u.) of mail: 

LDC ’t PLEIN

Kloosterstraat 30,

9200 BAASRODE

052-25 70 90

ldc.plein@ocmw.dendermonde.be



PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

Open kerk

Ook op de laatste zondagen van augustus is de kerkdeur open voor stil gebed tussen 14 en 18 u. 

Van harte welkom!

© Michèle W. 

Hierbij een foto van het kunstwerk van de hand van Jeroen De Coninck, zoon van kunstenaar Jef De 

Coninck. Het frisse werk is bevestigd op de buitenmuur van het schooltje aan Vlassenbroek nr 188.

© Michèle W. 

Vlassenbroek heeft ons 

vele verkleinwoordjes 

geleerd: gehuchtje, kerkje, 

schooltje… Maar wanneer 

het gaat over parochiale 

samenwerking dan 

spreekt men in 

superlatieven, vroeger en 

nu gebeurden en 

gebeuren er grootse 

dingen. We keren terug 

naar de vorige eeuw: In 

1910 heeft het bisdom de 

toenmalige pastoor van 

Vlassenbroek E.H. Karel Taragola belast met ‘het bouwen van een schooltje voor kleine kinderen’. 

Aannemer Johannes Jacobs uit Baasrode bouwde in 1911 de school. De bouw en inboedel hebben 

ongeveer 5000fr gekost, schrijft pastoor Taragola neer in het “Liber memorialis de Vlassenbroeck”, 

boek waarin memorabele gebeurtenissen door de pastoor werden opgetekend. Vlassenbroek heeft 

met zijn 197m² het kleinste schooltje van de provincie. Het bestond uit één klaslokaal met drie 

ramen, een speelplaats, een zolder, een kolenhok, een stalletje en toiletten echt uit de stijl van die 

tijd, met houten plank voorzien van een opening. Na de dramatische overstroming van 1953 werd de 

houten omheining vervangen door een betonnen afsluiting, die nog later werd vervangen door een 

stevige muur met aan de straatzijde een toegang in de vorm van een lage rondboogdeur met 

daarboven een beeldnisje.

Bij de start

Jaarlijks telde het schooltje tussen 14 en 25 kleuters allen uit Vlassenbroek. Niet alleen de drie 

kleuterklasjes zaten samen in één klas, ook tot Pasen bleven de leerlingen van het eerste leerjaar 

naar hun kleuterschooltje gaan om er de eerste begrippen van lezen en schrijven onder de knie te 

krijgen. Na Pasen gingen ze dan ‘te voet en op klompjes naar de grote school in Baesrode’. 



. Op zaterdag werden de klompjes opgeblonken om er op zondag mee naar de St.-Gertrudiskerk te 

gaan aan de overkant van het kleuterschooltje. Wie heel flink was kon de brave medaille opgespeld 

krijgen, er waren er 3 roze voor jongens en 3 lichte blauwe voor meisjes. Wie stout was kon kennis 

maken met de binnenkant van het kolenhok. In een bepaalde periode ontvingen de grotere 

kinderen die een kleintje mee naar school brachten 1fr per week voor de bewezen diensten.

De leerkrachten

De eerste lerares was Juf Pauline Schouppe. Deze aanstelling verliep over een hobbelig parcours en 

heeft pastoor Taragola heel wat kopzorgen bezorgd. Dit blijkt uit het “ Liber memorialis de 

Vlassenbroeck” waarin hij bijzonder veel pagina’s wijdt aan die problematiek. Deze leerkracht was 

geen gewone, toen de pastoor dreigde een andere leerkracht aan te stellen, stuurde ze zelfs op een 

dag de kinderen weg van school richting Baasrode en deed hen geloven dat de nieuwe juf een stok 

zou meebrengen om hen te slaan. Juf Pauline is uiteindelijk toch kunnen blijven en de rust keerde 

weer. Een artikel in De Voorpost in 1986 vermeldt als tweede leerkracht juf Felicie Schouppe andere 

bronnen benoemen als tweede leerkracht juf Elvire Vernimmen. Dan volgde juf Madeleine Van Den 

Berghe, juf Louise Van Weyenbergh, nadien volgden enkele interimarissen elkaar op. In 1970 kwam 

ook oorspronkelijk als interimaris juf Rita Hervent, deze interim werd uiteindelijk 34 jaar, zij voelde 

zich er “de koning te rijk met mijn kinderen op de dijk”. Sinds 2004 is juf Ann Delacourt de vaste 

waarde in de school, zij werkte voorheen ook regelmatig samen met juf Rita. Na vele jaren voltijds 

werken komt juf Ann niet meer op maandag en worden op die dag de kindjes toevertrouwd aan juf 

Karen.

Verjaardagen

Toen de school 75 en 100 jaar oud was werd dat in Vlassenbroek uitbundig gevierd in aanwezigheid 

van tal van prominenten en heel wat oud-leerlingen. Bij dergelijke gelegenheden is het kleine 

Vlassenbroek groots en slaan de Vlassenbroekenaars de handen in elkaar. In zijn openingsrede op 

de 75ste verjaardag zei pastoor Roger Van den Berge: “ Sommigen hebben ons kerkje gepromoveerd 

tot kathedraal, dan mag onze kleuterschool best de titel van universiteit dragen.”

Scholengemeenschap

Midden de jaren 80 werd het schooltje een wijkschool van het Onze Lieve Vrouw ter Schelde 

instituut van Baasrode, later Visitatieschool. Momenteel behoren beide scholen tot de 

scholengemeenschap van het Oscar Romerocollege.

Gesprek met juf Ann

Juf Ann vertelde mij dat het nieuwe schooljaar 2021-2022 tot op vandaag start met 11 kindjes en dat 

er met Pasen 1 of 2 kindjes de groep komen vervoegen. “ Er zijn nog altijd kindjes van harte 

welkom!” In één klas zitten 4 leeftijdsgroepen: peuters, 1ste, 2de en 3de kleuterklas, die worden in 

de klas ingedeeld in verschillende eilandjes en op woensdag volgen ze met zijn allen gymles in 

Baasrode. Aan het einde van elk schooljaar, bij de ‘diploma-uitreiking’ dragen alle kindjes, van groot 

tot klein volgend gedichtje voor: 

“Ik ken een lief klein dorpje, gelegen aan de Scheldekant, het mooiste dorp van gans het land. Ik ga 

er naar school of naar de kerk of iets drinken na het werk. Ik kan er koersen op de dijk, ik voel mij als 

een koning, zo rijk! Iedereen mag het horen: ik loop er niet verloren. Weet je welk dorpje ik zoek? Het 

is natuurlijk VLASSENBROEK!”



De juf wordt door de pastoor en door verschillende andere Vlassenbroekenaars zeer gewaardeerd 

en gesteund. Ieder jaar werkt men in Baasrode en in Vlassenbroek onder de leiding van directrice 

mevrouw Hilde Van Damme rond een thema. Het voorbije schooljaar was dat “ JIJ BENT GOUD 

WAARD”. Benieuwd wat het nieuwe thema dit schooljaar wordt, maar daarvoor moet ik nog eens 

langs komen want de kindjes krijgen die primeur in september. Ik zal dat met veel plezier doen want 

zelfs nu, terwijl het schooltje in vakantiestemming is, is de sfeer zo fijn, dat ik er moeilijk afscheid 

kon van nemen. Bedankt juf Ann voor dit gesprek en voor het nieuwe schooljaar veel succes!

Michèle W.



WACHTDIENSTEN

PRIESTER

Centraal oproepnummer

052 21 00 38 of 0473 81 28 44

Gelieve tijdens de kantooruren en op zondagvoormiddag eerst de medewerkers van de pastorale 

dienst te contacteren op het nummer 2976. Hartelijk dank.

15 – 21 augustus

Maarten Pijnacker

0478/56 73 01 – 052/57 76 39

22 – 28 augustus

Deken Johan Mattheys

0497/262535 – 052/212330

Indien de oproep uitgaat voor een covid-patiënt, dan gaat de aalmoezenier.

DOKTER

Centraal nummer: 

052 22 34 89 (Dendermonde)

Vehamed huisartsenwachtpost Kroonveldlaan, 40 D (weekend en feestdagen): 052 73 01 00

052 47 36 36 (Grembergen)

052 34 03 80 (Baasrode)

052 22 65 65 (Schoonaarde)

APOTHEKER

Apotheek van wacht: Bel 0900 10 500 of raadpleeg www.apotheek.be

WIJZIGING

Van 9 tot 22 uur, raadpleeg www.apotheek.be of bel 0903 99 000 (betalend nummer)

Van 22 tot 9 uur, bel het nummer: 052 25 12 00 voor het adres van de apotheker van wacht.

WIT-GELE KRUIS - WIJZIGING

Oude Vest 86 bus 1

9200 Dendermonde

tel. 09 265 68 95 (dag en nacht) – dendermonde.west@wgkovl.be




