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EEN NIEUW SCHOOLJAAR ALS NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR

Joeri Deblauwe met onderwijs- en bouwplannen voor het ORC

Een portret. 

© Geert de Rycke

Een West-Vlaming, die in Gent zijn toekomstige echtgenote leert kennen, verhuist naar Hamme en 

wordt nu Algemeen Directeur van het Oscar Romero College. Hij heeft een duidelijke visie op onderwijs 

en vindt, dat de ambities duidelijk mogen uitgesproken worden. Daarnaast staan er ook heel wat 

bouwdossiers in de steigers. Ontdek hier niet alleen ‘mijnheer de directeur’, maar ook de mens achter 

die titeL

Directeur Joeri Deblauwe…wie?

Een samengestelde familienaam…dan heeft die persoon 

waarschijnlijk zijn roots in West-Vlaanderen of aan de 

Maaskant. “Mijn familienaam komt inderdaad weinig voor in 

de streek”, weet ook Joeri Deblauwe. “Ik ben opgegroeid in het 

West-Vlaamse Koekelare, dichtbij Diksmuide. Tijdens mijn 

studententijd in Gent leerde ik mijn echtgenote Karolien 

kennen, oud-leerlinge van het voormalige Sint-

Vincentiusinstituut in Dendermonde. We wonen nu bijna 20 

jaar in Hamme en hebben drie kinderen. Ik ben licentiaat in de 

informatica. Vlak na mijn studies stapte ik in het onderwijs en ik gaf voornamelijk les in de 

handelsrichtingen. In 2010 kreeg ik dan de kans om directeur te worden van KOHa Sint-Jozef in 

Hamme. Verder werkte ik ook drie jaar voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waar ik de kans kreeg om 

mij te verdiepen in de complexe onderwijsregelgeving.” Nog even in de luwte Joeri Deblauwe kreeg de 

kans om sinds begin vorig schooljaar warm te lopen. naast de onlangs met pensioen vertrokken 

directeur Hans Van Hulle. En dat was zeker een voordeel, ziet de kersverse algemeen directeur in: 

“Hans kent als bezieler van het Óscar Romeroproject de scholengroep door en door. Het is geen 

evidentie om in zijn voetsporen te treden na alles wat hij verwezenlijkte. Ik bewonder de rust waarmee 

Hans de zaken in perspectief kan plaatsen. Die periode van 8 maanden was een goede leerschool om 

het Dendermondse scholenlandschap te leren kennen.” Nochtans waren de omstandigheden, waarin 

Deblauwe moest vertrekken helemaal niet evident: corona, afstand houden, afstandsonderwijs, 

mondmaskers, klassen in quarantaine, online vergaderen, …”Het is zeker niet eenvoudig om in een 

nieuwe omgeving terecht te komen tijdens de pandemie. Heel wat van de collega’s heb ik enkel nog 

maar online gezien. Het vervelende is dat de informele momenten zo goed als allemaal weggevallen 

zijn en het zijn net die moment waarop je elkaar wat beter kan leren kennen. Ik kijk uit naar een 

periode zonder mondmaskers waarin de sociale contacten minder beperkt worden.” In dergelijke 

omstandigheden starten vraagt heel veel ondersteuning van de scholendirecteuren en de rest van het 

directieteam. Zo ondervond ook Joeri Deblauwe. “Het was voor mij al snel duidelijk dat de 

Romeroscholen kunnen rekenen op een professioneel bestuur en een sterk directieteam.



Een referentieproject

Het Oscar Romero College is geen ‘klein bier’. Het is een scholengroep die heel veel leerlingen, 

leerkrachten, ouders, begeleiders en gebouwen omvat. “Ik kende de school als Hammenaar natuurlijk 

wel een beetje”, gaat Joeri Deblauwe verder. “ Ik heb destijds het integratietraject aan de zijlijn gevolgd 

en het heeft me altijd wel geboeid. Het Óscar Romerocollege is een referentieproject in het Vlaamse 

onderwijs. Het is dan ook een eer om verder te mogen werken aan de verdere ontwikkeling van de 

school.” “Bouwen aan de toekomst” kan in dit geval wel echt letterlijk genomen worden. D “Oude en de 

Nieuwe Dekenij”, die in Dendermonde geschiedenis en traditie ademden, tegen de vlakte liggen. 

“Op de plaats van de dekenijen komt er een uitbreiding van de eerstegraadsschool”, licht de algemeen 

directeur wat sluiers op. “ We bouwen verder in de architecturaal knappe stijl van de nieuwbouw die in 

2016 werd in gebruik genomen. We creëren op deze manier een boulevard waardoor de Onze Lieve 

Vrouwekerk zichtbaar wordt vanaf de Noordlaan.” Maar daar stopt het bouwen niet. “Naast de 

bibliotheek komt er een polyvalente zaal en een extrasportzaal voor de campus ‘Van Duyse.’ We kregen 

intussen ook subsidies om de aangrenzende kapel van Sint-Vincentius te renoveren, zo kunnen we 

moderne scholenbouw en onze christelijke traditie verbinden in hetzelfde project. Het derde project is 

een uitbreiding voor het buitengewoon lager onderwijs. We voorzien nieuwe units aan het Sas om 

gepaste zorg te kunnen bieden en meer leerlingen een plaats te geven in Dendermonde centrum.”

Pedagogische prioriteiten

“Ik vind dat we in het onderwijs in een fijne en ondersteunende schoolomgeving heel ambitieus mogen, 

zelfs moeten zijn. Schoolse prestaties en welbevinden op school zijn absoluut geen tegengestelden. Het 

is uiteraard onze bedoeling om blijvend in te zetten op die kwaliteit én een aangename schoolsfeer. Met 

kwaliteit bedoel ik uiteraard niet enkel de theoretische kennis en de voorbereiding op verdere studies, 

we hebben op het college ook een brede waaier aan richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt en 

die heel mooie tewerkstellingscijfers kunnen voorleggen.

We werken aan een groot project rond de digitalisering van het onderwijs in het kader van de 

‘digisprong’. Zo is het de doelstelling om voor elke leerling in het secundair een laptop te voorzien vanaf 

het schooljaar 2022-2023. Vanaf 1 september 2021 krijgen al onze leerlingen van het eerste tot en met 

het derde jaar een laptop ter beschikking als tussenstap. Toch is het niet onze bedoeling om ICT als doel 

op zich te zien, het is een middel om de lessen te ondersteunen.” Maar er zitten ook wat addertjes 

tussen het gras. “Een grote maatschappelijke uitdaging is het lerarentekort. We maken er dan ook een 

prioriteit van om de beste leraren te blijven aantrekken en ondersteunen. Hoe je het ook draait of keert: 

onderwijskwaliteit staat en valt met de leraren, ze verdienen dus de beste omstandigheden om te doen 

waar ze goed in zijn.”



Troeven van het ORC

“Het uitgebreid studieaanbod is een grote troef van de school. Wij bieden richtingen in het secundair 

onderwijs richtingen aan uit maar liefst vijf studiedomeinen zodat we voor elke leerling het beste traject 

kunnen voorstellen. Ondanks de schoolgrootte maken we er een erezaak van om onze leerlingen een 

geborgen gevoel te geven door op elke campus in te zetten op een sterk onderbouwde begeleiding. Het 

schoolbestuur omvat naast de secundaire school 14 basisscholen op het grondgebied van 

Dendermonde, Lebbeke, Berlare en Aalst. Het valt mij op dat onze basisscholen kunnen rekenen op 

uitstekende directeurs die de lokale pedagogische lijnen uitzetten. We hebben een masterplan gemaakt 

zodat al onze leerlingen, van de eerste kleuterklas tot het laatste jaar secundair, in een moderne 

schoolomgeving les kunnen volgen.”

En buitenschoolse activiteiten

Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam is het ook voor een algemeen directeur 

belangrijk om de boog niet steeds gespannen te laten staan. “Ik ben voorzitter van een Hamse 

toneelvereniging die het geluk heeft om in een eigen theaterzaal te kunnen spelen. Ik probeer ook 

geregeld te sporten. Door regelmatig naar school te fietsen of te lopen probeer ik de verplaatsingstijd 

optimaal te gebruiken. Het college heeft ook een eigen zwembad dus ook dat schept perspectieven. Het 

is een aandachtspunt om te blijven tijd maken voor lichaamsbeweging met een drukke job met heel wat 

avondvergaderingen, sporten kost energie maar kan ook heel veel energie opleveren. Ik doe mijn job 

heel erg graag en dat is heel belangrijk om de combinatie haalbaar te houden. Mijn gezin staat uiteraard 

op de eerste plaats. Ik ben zeer erg dankbaar voor de steun en het begrip van mijn echtgenote Karolien. 

Op professioneel vlak droom ik van een groot inspraakevenement voor leerlingen en leerkrachten op 

een prachtige locatie, zoals in een parlement.

Mijn persoonlijke bucketlijst bevat een avontuurlijke gezinsreis in Zuid-Amerika en een fietstocht naar 

Santiago de Compostella.”

Hartelijk dank voor de heldere inkijk in uw professioneel en persoonlijke leven, meneer Deblauwe.  

We wensen u en uw schoolteam veel succes en voldoening toe in de realisatie van uw project en een 

goede opstart van het nieuwe schooljaar met hopelijk niet te veel corona-hindernissen! 

Tony De Boeck



Open kerk

BINNENZICHT SINT-URSMARUSKERK

© Achiel Triempont 

Doopvont in gepolijste hardsteen van omstreeks 1650, 

met een koperen deksel (19de eeuw). 

PAROCHIENIEUWS BAASRODE

BEGIN NIEUW SCHOOLJAAR

We wensen alle schoolteams, leerlingen en hun ouders een 

goede start van het nieuwe schooljaar toe. Hopelijk behoren de 

coronabeperkingen definitief tot het verleden en wordt het weer 

een normaal schooljaar zonder coronahindernissen. 

Veel plezier en succes!  

Foto: pixabay©



PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

GROETEN UIT ESSEN VAN CHIRO OMMEKAAR

Tegenwoordig wordt de post meestal later bedeeld. Zo ook delen wij nog graag vakantiegroeten met u  van Chiro Ommekaar .

‘Het was niet altijd mooi weer, maar de regen hield ons niet tegen om er een onvergetelijk kamp van 

te maken. We starten het nieuwe werkjaar op zondag 5 september. Als je eens Chiro wil beleven, kom 

gerust eens langs Vlassenbroek 196, begin alvast bij onze Website Chiro Ommekaar of volg ons op 

Facebook. Tot dan?!’



KANDIDAAT-VORMELINGEN OP FIETSUITSTAP 

© Michèle W.            

Ahoy veerman, mogen wij overvaren? Allen, in goede uitrusting 

om de regenbuien te trotseren, gaan aan boord van de 

veerboot, de fiets aan de hand. Baasrode om 13.30u gaan de 

touwen los en worden de kandidaat-vormelingen uit 

Vlassenbroek  (één meisje is met vakantie), samen met hun 

catechisten en enkele sympathisanten, de Schelde 

overgevaren. En dan gaat het vrolijk trappend van Kastel naar 

Moerzeke. Aan de grafkapel van Priester Poppe wordt de 

regenkledij opgeborgen en neemt iedereen plaats aan het graf 

van de  Zalige Edward Poppe. E.H. Eduard Janssens, rector van 

de grafkapel, weet het Vlassenbroeks gezelschap te boeien en 

laat de groep op een interactieve manier kennis maken met 

het kort maar intens leven van priester Poppe. E.H. Janssens, 

die ooit nog als aalmoezenier door onze pastoor, in die tijd 

opperaalmoezenier, naar Kosovo werd gestuurd, vertelt vol 

enthousiasme: Edward Poppe (E.P.) wordt in 1890 in Temse 

aan de Schelde geboren als oudste zoon van een bakkersgezin 

met 8 kinderen. Vader Poppe hoopt dat na 2 meisjes hiermee 

de opvolging in zijn bakkerij verzekerd is. Edward wordt een verstandig kereltje en blinkt op school in alle 

vakken uit. Hij heeft ook een bijzondere aanleg voor tekenen, schilderen en muziek, hij speelt prachtig 

viool! Hij helpt reeds op zeer jonge leeftijd vader met de broodronde en doet dat met een stoot- of 

hondenkar. Later helpt hij in de bakkerij ook bij de productie. Na de school- en werkuren volgt E.P. les in de 

kunstacademie. Wanneer Edward 15 jaar wordt, denkt vader Poppe eraan zijn zoon naar Antwerpen te 

laten studeren voor pasteibakker om daarna een grote nieuwe zaak te kunnen beginnen van brood én 

banket. De E.H. directeur van de school vindt Edward hiervoor veel te verstandig en ziet in hem een 

priester. Hij spoort de ouders aan hun jongen Latijn te laten studeren. Uiteindelijk stemmen de ouders toe 

en Edward is dolgelukkig want hij wil zo graag priester worden! Toch blijft hij tijdens zijn studies zoveel hij 

kan helpen in de bakkerij want het gaat niet goed met de gezondheid van vader Poppe. Die drukt hem op 

het hart een echte goede priester te worden, geen rijke-mensen-dienaar maar een die de arme mensen 

graag ziet. Tijdens zijn studies aan het seminarie overlijdt vader. Edward voelt zich geroepen om het 

seminarie te verlaten en in de bakkerij zijn vader op te volgen. Maar moeder is niet akkoord en begint een 

textielwinkel om in het onderhoud van haar kroostrijk gezin te voorzien. Dus Edward studeert verder en 

wanneer hij zijn legerdienst vervult combineert hij die zelfs met de studies van wijsbegeerte in Leuven. In 

de slaapzaal bij de andere soldaten bidt hij iedere avond, geknield aan zijn bed, tot grote ergernis en spot 

van zijn kamergenoten. De schoeisels die hij naar het hoofd geslingerd krijgt en de verwijten, doen hem 

pijn maar hij houdt vol en wint zelfs na enige tijd hun vriendschap. En dan breekt W.O.I uit! Edward wordt 

als brankardier naar Namen gestuurd, het ziekenvervoer gebeurt met paard en kar. De verteller schetst 

heel levendig wat E.P. in die periode allemaal overkomt. Hij heeft het over de beschietingen, de dikke 

bertha’s, de angsten, het ophalen van gekwetsten, van gesneuvelden, het nooit opgeven, het slaapgebrek, 

de stress … en het hartfalen. 



Na zijn herstel, ondergedoken bij een priester, bezoekt hij kort zijn familie in Temse en tracht zijn 

frontkameraden terug te bereiken in de Ardennen. Een moeilijke opgave om de Duitse linie te passeren, 

hij doet dit vermomd als petroleumsmokkelaar via Nederland. Maar de Duitsers arresteren hem, gelukkig 

komt hij ervan af met een boete! Op 1 mei 1916 beleeft E.P. de mooiste dag van zijn leven: hij wordt 

priester gewijd. Hij wordt onderpastoor in de Gentse St.-Coletaparochie, een arme arbeidersparochie. Hij 

zet zijn persoonlijke fierheid opzij en denkt aan de woorden van zijn vader…’een goede priester voor de 

armen!’ Getroffen door alle ellende, schenkt hij al zijn bezittingen en zijn loon weg, zelfs zijn matras. Hij 

verkoopt zijn geliefde viool, alles om de armen te steunen en gaat zelf arm leven. Kinderen gelovig 

opvoeden is zijn grote zorg. Hij verzamelt de kinderen, vertelt hen mooie verhalen over Jezus en leidt 

catechisten op in zijn stichting Eucharistisch Catechistenwerk. Hij werkt zo hard tot zijn hart de druk 

opnieuw niet meer aan kan. Om E.P. wat rust te gunnen, benoemt de bisschop hem tot ‘bestuurder’ van 

het klooster in Moerzeke. Daar wordt hij directeur van een 10-tal Zusters, enkele weesjes en wat oudjes. 

Toch wordt hij opnieuw geveld door enkele hartaanvallen, nu zou men overgaan tot chirurgie, in die tijd 

kent men slechts één remedie… rust! Edward heeft een enorm vertrouwen in O.-L.-Vrouw en betert. Als 

grote kindervriend geeft hij een kerkboekje uit voor kinderen en schrijft, heel veel, soms vanuit zijn bed of 

zetel, ook in het weekblad Zonneland en wordt zo bekend in heel Vlaanderen. Hij wordt de bezieler van 

de Eucharistische Kruistocht, waarin hij niet enkel kinderen maar ook volwassenen samen brengt. Steeds 

blijft hij meer doen dan wat goed is voor zijn zwakke hart en overlijdt in Moerzeke op 10 juni 1924. Eerst 

wordt priester Poppe begraven achter de kerk, wanneer de grafkapel tussen de bomen aan het 

dorpsplein verrijst wordt zijn lichaam ontgraven en hier te ruste gelegd voor het altaar (1962). In 1999 

wordt Edward Poppe zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Bedankt E.H. Janssens! Dan wordt er nog samen gebeden, een foto gemaakt en kaarsjes gebrand. Een 

warme chocomelk alvorens de terugtocht aan te vatten naar het veer vormt een fijne afsluiter.

Aan de kandidaat-vormelingen nog laatste vruchtbare catechese-momenten gewenst want de grote dag 

11 september komt in zicht! Aan alle studenten en leerkrachten een goede start in het nieuwe schooljaar 

vanwege parochiegemeenschap Vlassenbroek!

Michèle W.



LDC ’t PLEIN

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.

Prijzen en tijd:

Basiszorg : 12,29 euro – 20 minuten

Bijkomende zorg : 6,15 euro – 10 minuten

Manicure : 6,15 euro – 10 minuten.

1200 jaar Baasrode – Historische wandelingen

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

Voor meer info : www.1200jaarbaasrode.be

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



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.

29 augustus – 4 september

Johan Poppe

0475/351365 – 052/25 88 89

05 – 11 september

Walter Van Der Meulen (ziekenhuisaalmoezenier)

0496/53 00 85

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



Coronamaatregelen op privéfeesten

Er gelden geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten en op bruiloften.

STARTDAG SCOUTS & GIDSEN 

Op zondag 12 september heeft de startdag plaats van onze  Scouts & Gidsen in de nieuwbouw. 

We vliegen er direct in: een mooie groene omgeving en spiksplinternieuwe lokalen. 

Ken je kinderen/jongeren die nog niet in een jeugdbeweging zitten? Spreek ze aan en breng ze mee. 

Tot dan!

De leiding 

VERENINGSLEVEN



TERUGBLIK ERFGOEDWANDELING KWB BAASRODE 

© Luc De Bleser

Op de foto ziet u de deelnemers aan de geslaagde en leuke Erfgoedwandeling van KWB 

Baasrode. Een verademing om weer te kunnen samenkomen. En hoe!?  



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.



Algemene berichten
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Eucharistievieringen op zaterdag om 17 uur. 

MISINTENTIE

Baasrode 17 september om 17 uur: 

Mis voor Marie-José Van Den Vreken, echtgenote van Florent Vranken. 

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

Coronamaatregelen tijdens Erediensten

Er gelden geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, op de individuele en 

collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-

levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst 

of niet-confessionele morele dienstverlening.

De mondmaskerplicht blijft wel nog behouden.

AANVRAAG MISINTENTIES

Door het heropstarten van de wekelijkse eucharistievieringen kunnen weer misintenties aangevraagd 

worden.  Voor misintenties en andere aanvragen in Baasrode kan u terecht op:

secretariaat@parochiedendermonde.be en / of tel. 0497/262535.

Voor en na de eucharistieviering en uiteraard bij onze plaatselijke medewerkers is het ook mogelijk uw 

misintentie aan te vragen. 

PAROCHIALE WEBSITE

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: 

www.parochiedendermonde.be

FACEBOOK

Kerk in Dendermonde

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.



KERK IN DENDERMONDE

OKRA ACADEMIE - BEZOEK AAN DENDERMONDE

Ter gelegenheid van de Kunst- en Cultuurdag in Dendermonde brengt Okra Academie een bezoek 

aan Dendermonde. We beginnen met het mooie stadhuis van Dendermonde. Het is een waar 

museum met wellicht de grootste openbare verzameling schilderijen van de befaamde 'School van 

Dendermonde'. Aangetrokken door de landelijke omgeving en de boorden van de Schelde, 

vestigden er zich in de jaren 1860 heel wat Vlaamse meesters. Dankzij invloedrijke schilders zoals 

Jacques Rosseels en Isidoor Meyers, beiden docenten aan de Dendermondse academie, groeide 

de 'School van Dendermonde' uit tot een waar begrip. Franz Courtens is wellicht één van hun 

meest beroemde leerlingen geweest. Met behulp van de rijke collectie in het Dendermondse 

stadhuis en o.l.v. gidsen, wordt het verhaal van de 'Dendermondse school' verteld.

Dan volgt een bezoek aan de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het is een gotische kerk die voor 

een deel nog vroeg gotisch is en stamt uit ongeveer 1300. Met haar gebeeldhouwde romaanse 

doopvont uit de 12e eeuw, haar barokke doksaal uit 1663, een preekstoel uit 1681, oude 

kerkmeubelen, relikwieën, kerkschatten , zijn vele kostbare schilderijen én haar boeiende 

geschiedenis. Stadsgidsen begeleiden ons in kleine groepen en tonen ons ook niet gekende 

plekken ! 

Een koude middaglunch staat ons in de Mariakring te wachten. 

Praktisch: op vrijdag 17 september om 10u. wordt iedereen verwacht op de Grote Markt van 

Dendermonde (mondmasker niet vergeten!). Maximum 50 mensen kunnen deelnemen. Omwille 

van de kwaliteit van deze cultuurdag splitsen we op in kleine groepen. Twee groepen bezoeken het 

stadhuis, twee groepen de OLV-kerk. Na de lunch wisselen de groepen van locatie.

Deelnameprijs: 38 euro. Inschrijven bij Rita Leenknecht: Rita.leenknecht@telenet.be, tel. 052 21 58 

22, gsm 0496 660 665. Definitief ingeschreven bent u na betaling op Rekening Okra Academie 

Dender: BE82 9731 3695 7768.
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