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Bijna elke dag ga ik wandelen op den dijk van het mooie Vlassenbroek.Toen ik mijn auto aan de kerk wou 

parkeren was de juf van de kleuterschool de kinderen aan het leren om veilig te fietsen op straat. Voorwaar, 

een zeer wijze en pedagogische beslissing. Op het hetzelfde moment komt er een grote klas 16-17-jarigen per 

fiets aangereden. Voorzichtigheid geboden met dat jonge fietsende geweld. De begeleidende leraar roept naar 

de kleuterjuf: “Opgepast er komt nog een groep achter”. Ik dacht ineens aan onze kindertijd (60 jaar geleden). 

Toen zei moeder: ga nog maar wat spelen op straat. Dat kon toen nog.

De straat was er voor de kinderen.

Enkele jaren terug was ik op bezoek in Guinée-Konakry (een Afrikaans land). Met de CM Waas en Dender 

helpen we daar bij het oprichten van mutualiteiten. Tot mijn grote verbazing zag ik hoe kinderen in de 

hoofdstraten voetbal speelden. Met twee grote stenen werden de goals aangeduid. Verschillende terreinen na 

elkaar. Als er een auto moest passeren werden de stenen weggenomen en daarna terug gelegd. Het spel kon 

herbeginnen. Langs de straat werden de voetbalspelende jongens door de meisjes aangemoedigd. Ging het 

om het spel of om de jongens, dat is mij nog altijd een raadsel? Maar ook de ouderen uit de straat vonden 

blijkbaar veel voldoening bij het zien van die sportieve lui. Blijkbaar waren de straten in de hoofdstad Conakry 

een nog uitverkoren speelplaats voor de kinderen.

Terug naar de straat van toen. Het was toen nog een strook kasseien, hobbelig en smal, met daarnaast langs 

weerszijden een strook aardeweg en een gracht om het water op te vangen. In de winter waren deze grachten 

gevuld met water. ’s Zomers waren zij droog en dikwijls mooi gegarnierd met bloemen en op diverse plaatsen 

een zitplaats om er elkaar te ontmoeten en om er samen een pintje te drinken, om er te kaarten of gewoonweg 

om met de buurt samen te zijn. De aarden stroken langs weerszijden van de weg boden ook plaats voor allerlei 

volkspelen als stekbollen, petanque, …Zelden passeerde er een auto.

De venters met paard en kar brachten allerlei producten tot bij de mensen: fruit en groenten, brandstoffen, 

zuivelproducten, dranken, … En uiteraard ook de landbouwers, die vervoerden hun landbouwproducten van 

het veld naar de boerderij. Ook tal van bakfietsen waren op weg: de bakker, de beenhouwer, enz …

‘Ga nog maar wat op ‘t straat spelen’, dat was in die tijd mogelijk, daar kon men de kinderen uit de buurt 

ontmoeten en ook tal van buurtbewoners. Op de straat werd het leven, het leed en ook de vreugde gedeeld. De 

straat was een echte ontmoetingsplek. Dat is vandaag niet meer mogelijk geworden. De straat is nu een 

onveilige plek die jaarlijks vele slachtoffers eist. Wij hebben vandaag de straat nodig om zo vlug mogelijk ons 

doel te bereiken. Er is nog maar weinig aandacht voor anderen die zich op diezelfde weg begeven. Integendeel, 

zij worden soms bekeken als een hindernis bij onze eigen ambities.

“Ga maar wat op straat spelen.” Wij moeten de straat terug geven aan de kinderen en aan de mensen die er 

wonen en de wagens bannen die al zo lang onze wegen tiranniseren. Pas dan zullen wij terug de weg vinden 

naar elkaar. Een gemeenschap wordt immers opgebouwd door mensen die gastvrij zijn voor elkaar en ruimte 

bieden om elkaar te ontmoeten. Waar kan dat al beter dan op de plaats waar wij wonen!

Pastoor Paul De Craene



Open Kerk
1

1.Detail uit het zijaltaar ter ere van de H. Ursmarus, patroonheilige van onze 

parochie. Geboren rond 644 en gestorven in 713. Hij ligt begraven te Lobbes, in 

Henegouwen. Sint-Ursmarus droeg bij tot de kerstening van onze streken en 

werd heilig verklaard in 823. In het bisdom Gent is hij op vier plaatsen 

patroonheilige. 

2. Detail uit het zijaltaar ter ere van Onze Lieve Vrouw. In de 

jaren ’70 werd het oorspronkelijke verguld beeldje van O.-L.-

Vrouw uit de nis gestolen. Het werd vervangen door het 

huidige beeldje uit biscuit porselein. 

Eucharistievieringen op zaterdag om 17 uur. 

De Sint-Ursmaruskerk is elke zondag open van 14 tot 18 uur. 



PAROCHIENIEUWS BAASRODE

BEGIN NIEUW SCHOOLJAAR

We wensen alle leerkrachten, leerlingen en hun ouders een goede start van het nieuwe schooljaar toe.

PAROCHIE

Geen mens kan het Woord van God alleen aan. Maar niemand hoeft dat ook te doen. Er is een beweging van 

geest-genoten.

Altijd zijn er in de geschiedenis plaatsen geweest waar zulke mensen te vinden zijn. In het verborgene 

meestal. En nog zijn ze er. Plaatsen waar de sleutelwoorden van het messiaanse leven worden doorgegeven, 

bewaard, gekoesterd en bezongen. Plaatsen waar een mens zijn naam kan horen. Plaatsen waar de taal van 

het evangelie wordt gesproken en beleefd.

Zo’n plaats heet parochie. 

Met oudere mensen, nog vitaal genoeg en niet zelfgenoegzaam noch geblokkeerd voor de toekomst. Met 

jonge mensen, al wijs genoeg om geduldig te zijn. Niemand is er te groot of te klein, te rijk of te arm, te goed 

of te slecht van naam. Mensen die bereid zijn te vragen: “Wat wil je dat ik doe?” En in de samenkomsten van 

de parochie wordt ervaren dat wij een samenhang vormen waar we voor elkaar verantwoordelijk zijn. Te 

beginnen in onze parochiekerk.



VAN HARTE GEFELICITEERD

BIJ HET DOOPSEL VAN

SENNE DE KIMPE 

Senne werd gedoopt in onze parochiekerk op 24 juli 2021. 

Proficiat aan Senne en zijn familie!



JULES HEYVAERT 

Op 24 juli 2021 werd Jules gedoopt in onze parochiekerk. 

Proficiat aan Jules en zijn familie! 

DOOPSELS 

Er staan heel wat aanvragen op de wachtlijst. Die kan nu weggewerkt worden.

Het centraal aanmeldingspunt (na 18 uur): Patrick en An De Vos-De Schryder. Tel.: 

052/21.16.04. patrick.devos@parochiedendermonde.be of via de website: 

www.parochiedendermonde.be

Patrick en An zullen jullie verder op weg helpen, jullie het aanmeldingsformulier bezorgen 

en met jullie een gepast doopmoment zoeken. Uiteraard kunnen jullie ook steeds terecht bij 

pastoor-deken Johan Mattheys.



VERENIGINGSLEVEN BAASRODE

HOE EEN 8-JARIGE GOD ZIET

Eén van Gods belangrijkste taken is het maken 

van mensen. Hij zorgt ervoor dat de mensen die 

sterven steeds weer worden vervangen. Dat moet 

want zo zijn er altijd genoeg mensen om voor de 

aarde te zorgen. God maakt alleen baby’s. Dat is 

gemakkelijker omdat die klein zijn. Hen alles leren 

laat Hij over aan mama’s en papa’s. Dan kan Hij 

zijn tijd voor andere dingen gebruiken.

Gods tweede belangrijkste taak is het luisteren 

naar gebeden. Er zijn zelfs mensen die de hele 

dag door bidden. Dat moet wel lastig zijn voor 

God. Want zo heeft Hij weinig tijd om naar tv te kijken of te gamen. God hoort alles en ziet ook alles wat 

er gebeurt. Het is dus beter om niet steeds aan Zijn hoofd te zeuren over iets dat je graag wil. Zeker als 

mama en papa al gezegd hebben dat iets niet goed voor je is. 

God Zijn Zoon, Jezus, probeerde iedereen te leren over Zijn Vader. Sommigen waren Hem beu en dus 

kruisigden ze Hem. Maar Jezus was niet eens erg boos op hen. Hij vroeg aan God om ze te vergeven. Ik 

weet niet of ik dat zou kunnen! Maar het zat hen niet mee, want na drie dagen stond Hij weer voor hun 

neus. Toen zei God dat het mooi geweest was en dat Jezus weer naar huis mocht komen en niet meer 

op pad moest. In de hemel helpt Jezus nu Zijn Vader. Het fijne is dat je altijd met God kunt praten. Ook 

samen met andere mensen. Het maakt God blij.

Er schijnen ook mensen te zijn die niet in God geloven. Dat zijn atheïsten. Ik denk niet dat die in onze 

stad wonen. Ik heb ze in ieder geval nog nooit ontmoet. En zeker niet bij ons in de kerk. Als je niet in 

God gelooft, moet je wel eenzaam zijn, denk ik. Als ik bang of verdrietig ben, ben ik blij dat God bij mij is. 

Ik moet wel nog leren niet alleen te denken aan wat God voor mij kan doen, maar ook aan wat ik voor 

Hem kan doen. Dat vind ik best wel moeilijk!

De opdracht was: ‘Hoe zie ik God’? 

Ik vraag me af of ik het beter zou kunnen dan dit kereltje.

Danny Dutton 



PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

Doopsel 

Op zondag 8 augustus ontving Cyriel Rogge het sacrament van het doopsel.

De parochiegemeenschap Vlassenbroek draagt Cyriel een warm hart toe.

© Michèle W.            

                     

Op de foto: Peter Bart Rogge - mama Jacobine De Saedeleer - 

papa Stijn Rogge met Cyriel en meter Greet Rombaut

Proficiat aan de ganse familie!

      



Sint- Gertrudiskerk
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Werk van Jef De Coninck

Olieverf op doek   40 x 60 cm. Uit privécollectie

Heeft u ook het gevoel dat een citytrip niet geslaagd is wanneer u de kerken niet hebt gezien? In de 

kleine bebouwde kom van Vlassenbroek kan men moeilijk naast de kerk kijken. Het St.- Gertrudiskerkje 

samen met het omliggend kerkhof zijn sedert 1956 als monument beschermd. Zij zijn door de eeuwen 

heen de belangrijkste parel in de Vlassenbroekse polder. Het kerkje leunt aan tegen de stoere 

Scheldedijk en heeft door de tijd heen veel gelovigen, wandelaars en fietsers geboeid, kunstenaars 

geïnspireerd en niet-gelovigen aangezet tot nadenken. 

Van waar toch die enorme aantrekkingskracht?

Komt het door de idyllische plek in 

combinatie met de gotische bouwstijl, 

de gefaseerde bouw verbonden aan 

interessante verhalen? Is het omwille 

van het sober interieur, de serene sfeer, 

de prachtige kunstwerken? Een kort en 

bondig antwoord op deze vragen 

bestaat niet! Het kerkje ademt 

geschiedenis, het heeft woelige tijden 

meegemaakt en enorm te lijden gehad 

van de talrijke, grote overstromingen 

(opgetekend sinds 1559, de laatste in 

1953), de belegeringen van 

Dendermonde en van de Walen, de beeldenstorm (1578); telkens werd het geteisterd door 

plunderingen, vernielingen en brandstichting. Men zegt vaak de geschiedenis herhaalt zich! In 1579 was 

het een logeerplaats voor ziecke en crancke Schotten. Bij elke tegenslag werd de devotie voor de H. 

Gertrudis groter en groter en meer en meer pelgrims bezochten de kerk. Steeds met een grote 

veerkracht en dank zij de steun van vele noeste werkers werd het kerkje hersteld. Vanaf het laatste 

kwart van de 19de eeuw viel Vlassenbroek in de smaak bij de kunstenaars van de Dendermondse 

Schilderschool. Het werd een vertrouwd beeld in de omgeving van de kerk kunstschilders aan het werk 

te zien. Zo ook kon men de bekende Dendermondse kunstschilder Leo Spanoghe (1874-1955) zijn 

leerlingen daar zien onderwijzen. Hij was er komen wonen met zijn kersverse echtgenote, Elisa Pée in 

1908. Volgens zijn familie heeft  hij een aantal jaren vlak aan de kerk gewoond, en nog volgens zijn 

nageslacht is de kans reëel dat het gebouw vandaag bekend is onder de naam ‘ ’t Ateljeeken’. Later 

vonden dank zij priester-kunstenaar Valery Stuyver meerdere kunstenaars de weg naar Vlassenbroek 

en kwamen er wonen en werken. Wie onder ons heeft niet een beeltenis van het kerkje in zijn woning? 

Wie weet staat het Vlassenbroeks kerkje niet in de top 10 van meest geschilderde kerken? Uit 

gesprekken met bezoekers op opendeurdagen, vaste- en toevallige kerkgangers, toeristen en oude 

bekenden heb ik volgende getuigenissen kunnen noteren:



- Dit kerkje in combinatie met de Scheldedijk heeft iets krachtigs.

- Hier zijn al wondere dingen gebeurd.

- Mensen worden hier tot in het diepste van hun ziel geraakt.

- De ideale plek voor een goed contact met Hierboven.

- Als kind kwam ik hier regelmatig met mijn ouders, ik woon de andere kant van het lade 

noodzaak als ik in de streek ben om nog eens te komen bidden.

- Mijn ouders, ikzelf zijn hier gehuwd en heb hier zo’n mooie herinneringen.

- De stilte, de eenvoud en de kleinschaligheid.

- Hier gewoon maar zijn heeft een magisch effect en brengt mij tot rust.

- De verzorgde vieringen met aansprekende preken, de familiale sfeer, de warmte, de   

gemoedelijkheid, de vriendschap, het samen bidden en zingen… het doet iets met een mens.

Om het even wat voor u de aantrekkingskracht bewerkstelligt … geniet er van!

Ook op de laatste zondag van augustus, 29/08 is de kerk open voor stil gebed tussen 14 en 18u. Van 

harte welkom! 

Bronnen: ‘Sint- Gertrudiskerk Vlassenbroek’ door Aimé Stroobants wat betreft de geschiedenis ( 2 

uitgaven, de recentste ligt ter beschikking in de kerk) en talrijke persoonlijke en hartverwarmende 

gesprekken, waarvoor dank!

Michèle Westelinck
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Werk van Leo Spanoghe Olieverf op paneel 40 x 50 cm uit privécollectie



KERK IN DENDERMONDE

De rol van de vrouw in maatschappij en kerk

Deze evolutie hou je niet tegen

De vraag rond ‘dé plaats van de vrouw in de kerk’ wordt nogal eens gesteld. Een vrouw mag meewerken, 

catechese geven, kaarsen aansteken en ander werk doen waar niemand meer voor gevonden wordt … en 

dat is het. Verantwoordelijke taken uitvoeren en hiërarchische posities in de kerk innemen, dat is andere 

koek. Tot priester gewijd worden is al helemaal verboden terrein. ‘De kerk is ouderwets’ wordt er daar dan 

bij vermeld. Is dat in de ruimere, de kerk omringende maatschappij echter anders? Is er in de lekencultuur 

ook nog niet veel werk rond emancipatie en gelijke berechtiging te doen? Een gesprek met bisschop Lode 

en een reactie van Gabrielle Christenhusz op een eerder artikel.

Een vrouwelijk curiosum

“Toen ik directeur van de brouwerij in Orval werd, was een vrouw bijna een curiosum in die omgeving”, blikt 

bisschop Lode op zijn verleden terug. “Maar toen ik rondkeek in de raden van bestuur van heel wat 

ondernemingen, was dat ook zo. Er worden wel quota opgelegd, maar het blijft nog steeds een uitdaging. 

Bovendien is de mannelijke hiërarchie nog veel sterker dan in de kerk. Ik kom natuurlijk uit een 

monnikenwereld, die veel minder hiërarchisch ingesteld is. Ik besef wel, dat wat de positie van de vrouw in 

de kerk is, er nog een immense weg af te leggen valt.”

Vernieuwing is een geheel

In een eerder artikel hebben we het met de bisschop ook gehad over vernieuwing en de nieuwe parochie. 

Te vaak worden bij veranderingen en vernieuwingen elementen uit het geheel gehaald en beschouwd als 

losstaande puzzelstukken. Alles hangt vast aan alles. Veranderingsprocessen zijn vaak een mikadospel. U 

weet wel dat spel met die stokjes, die je uit elkaar moet halen zonder dat de andere stokjes bewegen. Bij 

veranderingen is dat net zo. Als je een element verandert, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor en op 

andere elementen. “En veranderingen hebben tijd nodig”, beseft ook onze bisschop. “Je kan moeilijk enkel 

oog hebben voor de positie van de vrouw binnen de kerk, los van alle andere elementen, die momenteel 

aan het veranderen zijn.”

Twee belangrijke Maria’s

In het leven van Christus speelden twee vrouwen een erg belangrijke rol, die beiden luisterden naar de 

naam Maria. De ene was zijn moeder, terwijl de andere Maria Magdalena heette. Deze laatste Maria was er 

op Pasen als eerste bij het lege graf van de gestorven en verrezen Heer. In de Qumran of Dode Zee-rollen 

(een verzamelingen geschriften over de Bijbel of over de politieke en religieuze context uit de tijd van Jezus) 

blijkt vaak het belang van Maria Magdalena. Zij verklaarde heel vaak de woorden en visies van Jezus naar 

zijn leerlingen toe. Ze was als het ware de ‘apostola apostolorum’, de apostel van de apostelen.

Niet gelijkwaardig aan de man

Tijdens het leven van Jezus waren de rol en de plaats van de vrouw helemaal anders dan vandaag. In de 

Joodse cultuur van die tijd werd de vrouw in termen van ‘bezit’ gezien. Evenals in andere omliggende 

culturen in die tijd werd de vrouw zeker niet als volwaardig en zeker niet als gelijkwaardig aan de man 

gezien. De houding van Jezus tegenover vrouwen mag dan ook best revolutionair genoemd worden. Niet 

alleen omdat hij ze ook aanvaardde als medeleerlingen en toestond, dat ze met hem en de andere 

apostelen meetrokken, maar ook omdat hij ze in bescherming nam tegen de mannelijke regels. Het verhaal 

van de ‘overspelige vrouw’ en de woorden van Jezus ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ kennen we 

allemaal. Wanneer hij een gesprek begint met een Samaritaanse vrouw (Johannes, 4), zijn zelfs zijn 



leerlingen verbaasd dat hij dat doet. Weerstand tegen verandering is van alle tijden.

Mannelijke hiërarchie

“De vraag waarom de kerk een mannelijke hiërarchie heeft kan herleid worden tot de vraag waarom de 

kerk alleen priesters toelaat tot de hiërarchie”, stelt Gabrielle Christenhusz. “Er is in feite geen reden 

waarom alleen gewijden tot de hiërarchie mogen behoren, en dit is eigenlijk al aan het veranderen. Dat 

de paus en de bisschoppen als opvolgers van Petrus en de apostelen priesters moeten zijn, lijkt duidelijk 

genoeg. Maar er is geen reden dat leken, zowel mannen als vrouwen, geen deel mogen uitmaken van de 

hiërarchie. Verschillende benoemingen in binnen- en buitenland zetten dit al om in de praktijk, 

bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor pastorale eenheden in Maasmechelen (de heer Johan Van de 

Beek) en Brussel Zuid (Zr. Lea Moerenhout), en het nieuwe hoofd van de Pauselijke Bijbelcommissie (Zr. 

Nuria Calduch-Benages).” Hoe moet het dan wel en anders? “Niet alle priesters zijn geroepen om leiding 

te geven, en niet alle leiders moeten priesters zijn. Hardnekkig klerikalisme wordt eigenlijk ook door Paus 

Franciscus gebruikt als argument tegen het wijden van vrouwen. Hij redeneert dat als we vrouwen 

moeten wijden om ze een hogere positie te geven in de kerk, we gewoon klerikalisme in de hand werken. 

Bovendien, als het priesterschap in wezen een dienende functie is, zullen vrouwen geen betere positie 

krijgen door gewijd te worden.” En dat standpunt deelt bisschop Lode: ““k ga volledig akkoord met de 

stelling dat priesters niet gans zijn voorbereid op de rol die ze vandaag in de maatschappij moeten 

spelen. Het officiële priesterbeeld, zoals dat in het kerkelijk recht van vandaag staat, blijft zeer klerikaal. 

Als de paus reageert tegen teveel klerikalisme in de kerk, dan is er nog heel wat te doen.”

Priester: mannelijk/vrouwelijk?

“De vraag waarom uitsluitend mannen gewijd worden tot priester is minder eenvoudig dan de 

hiërarchische kwestie”, gaat Christenhusz verder..” Als priester gereduceerd wordt tot een functie of job, 

zoals leerkracht of politieagent, dan lijkt het inderdaad discriminerend om geen vrouwelijke priesters te 

hebben. Maar priester zijn heeft te maken met heel de persoon, zoals echtgenoot of echtgenote zijn, 

vader of moeder zijn. Het is iets dat je ontvangt, niet iets dat je opeist. De Bijbel en heel de kerkelijke 

traditie zitten vol met man-vrouw beelden: God de Vader en zijn bruid Israël; Christus de bruidegom en 

de kerk als zijn bruid. Deze beelden wijzen naar een diepe realiteit die voor ons moeilijk is om te vatten 

als wij blijven steken op het niveau van ‘gelijke kansen’. Is het oneerlijk dat mannen geen kinderen kunnen 

baren? Een meer vruchtbare en boeiende gedachtegang is de vraag: wat betekent het voor vrouwen, 

langs heel het spectrum van ‘vrouw-zijn’, om geestelijke moeders te zijn? Wat betekent het voor mannen, 

langs heel het spectrum van ‘man-zijn’, om geestelijke vaders te zijn?”

Rechtmatige plaats voor ieder

“De discussie was eenvoudig op te lossen indien Jezus 12 mannen én vrouwen had gekozen als 

apostelen”, gaat Gabrielle verder. “Jezus had het voorbeeld van alle andere godsdiensten van zijn tijd 

(naast het Jodendom) kunnen volgen, maar dat heeft Hij niet gedaan. Hij had wel vrouwelijke volgelingen, 

met Zijn eigen Moeder en Maria Magdalena, eerste getuige van Zijn verrijzenis, als koplopers, maar Hij 

heeft ze niet tot de priesterschap geroepen. Wie staat er aan ‘de top’ van de kerk, naar wie kijken we op? 

De heiligen. Mannen én vrouwen. De meerderheid van de officiële heiligen zijn gewijden en religieuze 

vrouwen en mannen. Maar er zijn ook weduwes (bv. Rita van Cascia), gehuwden (bv. Thomas More, 

Gianna Beretta Molla), ongehuwde niet-religieuze vrouwen (bv. Catharina van Siëna, Jeanne d’Arc), tieners 

(bv. Carlo Acutis), en gehuwde koppels (bv. Louis en Zelie Martin, de ouders van Teresia van Lisieux) … Als 

je kijkt naar de geschiedenisboeken van vóór de 19de eeuw, lees je veel over mannen en af en toe iets 

over een vrouw die men zich herinnert door haar huwelijk aan een belangrijke man. Maar welke 



organisatie heeft de namen van vrouwen van allerlei culturen en klassen en burgerlijke standen 

bewaard voor volgende generaties? De katholieke kerk. We moeten er niet naar streven om allemaal 

priesters te worden. We moeten er allemaal naar streven om heiligen te worden. En dat kunnen we, 

allemaal. Dat is de rechtmatige plaats voor iedereen in de kerk.” Dat is de uitdaging voor eenieder op 

een lange weg, gesterkt door de Heilige Geest.

Luc De Donder



WACHTDIENSTEN

PRIESTER

Centraal oproepnummer ziekenhuis: 2976

052 21 00 38 of 0473 81 28 44

Gelieve eerst de medewerkers van de pastorale dienst te contacteren op het nummer 2976. Hartelijk 

dank.

Tijdens de dag (9.00 u. – 16.30 u.) zal u altijd iemand kunnen bereiken op bovenvermeld nummer, zowel 

voor rituelen (ziekenzegening, ziekenzalving, afscheidsgebed, verbindend moment…) als voor gesprek en 

ondersteuning. Indien jullie op een ander moment (na 17.00 u. en in het weekend ) een priester nodig 

hebben, vragen we om beroep te doen op de parochiepriester van de patiënt of op de priester van wacht 

van de parochie Dendermonde.

Gelieve tijdig de ziekenzalving aan te vragen! Het meest zinvolle is als de patiënt dit sacrament bewust en 

in aanwezigheid van zijn dierbaren kan ontvangen.

22 – 28 augustus

Deken Johan Mattheys

0497/262535 – 052/212330

29 augustus – 4 september

Johan Poppe

0475/351365 – 052/25 88 89

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

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

Oude Vest 86 bus 1

9200 Dendermonde

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



Logo: Achiel Triempont


