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VIERINGEN PAROCHIE DENDERMONDE

Donderdag 16 september

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 18 september

Vooravond van de 25ste zondag door het jaar.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. Eucharistieviering

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

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis voor overleden parochianen.

Zondag 19 september

25ste zondag door het jaar

Grembergen – St-Margaretakerk

09.00 u. Vormselviering

10.30 u. Vormselviering

Sint-Gillis Buiten – St-Egidiuskerk

09.00 u. Vormselviering

Appels – St-Apolloniakerk

09.30 u. Eucharistieviering

Lutterzele – St-Lutgardiskerk

09.30 u. GEEN Eucharistieviering

Vlassenbroek – St-Gertrudiskerk

10.00 u. Eucharistieviering

OLV Kerk Dendermonde

11.00 u. Jaarmis voor Hendrik De Buck

17.00 u. Jaarmis voor Gustaaf D’Hollander en echtgenote Germaine Van den Abbeele.

Sint-Gillis Buiten – St-Egidiuskerk

11.00 u. GEEN Eucharistieviering 

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

17.00 u. Eucharistieviering

Donderdag 23 september

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 25 september

Vooravond van de 26ste zondag door het jaar.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. jaargetijde voor Theophiel Tieleman, echtgenoot van Godelieve Quisquater en voor hun zoon Tim 

Tieleman. 

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis uit dankbaarheid

U kan de vieringen nog altijd gestreamd volgen op het YouTube-kanaal Parochie in Dendermonde. Telkens op 

zondag om 11 uur.

Op de facebookpagina van Kerk in Dendermonde wordt wekelijks vanaf vrijdag de link van de zondagsviering 

gepubliceerd. 

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



                                                                                      Alle dagen Kermis  

Kermis en religie

De kermis is een jaarlijkse traditie met een rijke geschiedenis die ver 

teruggaat tot in de vroege Middeleeuwen. Naast een economisch 

gegeven is het vooral een culturele activiteit die mensen dichter bij 

elkaar brengt. De naam ‘kermis’ komt vermoedelijk van het woord 

‘kerkmis’. Elk jaar werd een plechtige mis opgedragen ter ere van de 

patroonheilige van de kerk of ter herinnering aan de kerkwijding. 

Deze viering had plaats op de naamdag van de patroonheilige. 

Zowat iedereen van het dorp of de stad was aanwezig omdat men 

op die dag vrijaf kreeg. De mensen stroomden toe, gingen op hun 

knieën voor het Allerheiligste en verstomden voor de aanblik van de 

relieken die in de ommegang werden meegedragen. Na het officiële 

gedeelte volgde het tweede gedeelte: de kermis. Vaak kreeg deze de 

naam van de kerk, bijvoorbeeld Sint-Janskermis. De feestviering 

kreeg gaandeweg een breder en uitbundiger karakter en het 

religieuze karakter werd naar de achtergrond verdrongen. Kerkmis 

werd kermis. Zo’n kermis kon enkele dagen tot drie weken duren. 

Voor de middeleeuwer, die keihard moest werken om te overleven, 

was dit één van de weinige uitgaansmogelijkheden. Tevens was het 

een mooie gelegenheid voor jonge mensen om elkaar te ontmoeten. Kermissen werden in de loop der eeuwen tot op 

vandaag ook gevierd bij andere feestelijkheden, zoals Aalst Carnaval en de H. Bloedprocessie in Brugge.    

Kermis en foor

De term ‘foor’ komt van het Latijn ‘forum’ (= markt) en werd gebruikt voor kermissen die hun oorsprong vonden in de 

Middeleeuwse jaarmarkten. Handelaars uit alle windstreken konden er hun producten kwijt. Daarnaast zagen de 

bezoekers muzikanten, goochelaars, evenwichtskunstenaars, krachtpatsers en vuurspuwers aan het werk. In de 

Middeleeuwen was de gezondheidszorg erbarmelijk. Mensen besteedden nogal wat geld aan allerhande 

wondermiddelen. Kwakzalvers verkochten middeltjes die zogenaamd overal goed voor waren. Indische slangenolie 

bijvoorbeeld zou helpen tegen allerlei kwaaltjes maar je kon er evengoed vlekken mee verwijderen! In de 19de eeuw 

zorgden de toename van de bevolking en de industriële revolutie voor steeds meer winkels. Daardoor waren de 

handelaars niet echt meer nodig op de kermis. Een verzameling rariteiten kwam in de plaats zoals wildemannen en 

dansende beren. Veel evenementen waarop wij onze vrije tijd doorbrengen zijn begonnen op de kermis: het circus, de 

dierentuin, de bioscoop, het theater. Kermisexploitanten zagen de mogelijkheden van nieuwe uitvindingen en 

ontdekkingen. Zo werd de ontdekking van de elektriciteit op grote schaal gebruikt om de attracties aan te drijven en te 

verlichten en een wondere wereld van glans en glitter te creëren. Sinds de moderne elektronica in 1980 is de 

bediening van kermisattracties computergestuurd. 

Van kijken naar beleven

In de 18de eeuw vond de burgerij de kermis onbeschaafd en ruw. Er werd veel gedronken, geflirt, gegokt, gevochten 

en er was sprake van dierenmishandeling. Rond 1900 waren er dan ook bijna geen kermissen meer. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog verschenen ze weer overal. Er is wel een groot verschil met vroeger. Toen bestond het kermisvermaak 

vooral uit kijken en verwonderen. Nu gaat het veeleer om het beleven van spannende dingen: hard, hoog en eng. 

Denken we maar aan het reuzenrad, de rupsbaan, de roetsjbanen, de botsautootjes en het spookhuis. Naast de 

bekende draaimolen voor de kleinen verscheen later de zweefmolen voor de groten.

        



Van generatie op generatie

Voor kermisuitbaters is het bij manier van spreken alle dagen kermis. Zij houden het land draaiend. Kermismensen 

trekken in het kermisseizoen van de ene plaats naar de andere. Aanvankelijk te voet met een handkar. Wie meer 

geld verdiende, reisde met paard en kar. Of in een woonwagen, zowat de voorloper van de caravan. Omdat ze 

zoveel reisden, hoorden de kermisfamilies nergens helemaal bij. In het kermisseizoen hielpen de meeste kinderen 

hun ouders. Van oktober tot maart gingen ze doorgaans naar de winterschool, op de plaats waar de ouders hun 

huis of woonwagen stond. Dat veranderde vanaf de leerplichtwet in 1914. Kermismensen stuurden hun kinderen 

naar internaten of brachten ze onder bij familie of kennissen. Naar Nederlands model werd in 2006 een rijdende 

school opgericht, een mobiele leswagen die met de kermis meereist. De meeste foorkramers treden al generaties 

lang in de voetsporen van hun ouders om het beroep verder te zetten. Er wordt ook meestal gehuwd binnen de 

gemeenschap.    

Cultureel Erfgoed

De kermis is de rode draad in feestelijk Vlaanderen: mensen samenbrengen en voor vreugde en plezier zorgen: 

een kermisfuif, een kermiskoers, een jaarmarkt, een rommelmarkt, volksspelen. Elk van ons heeft wel één of 

andere herinnering aan de kermis: de familiebijeenkomst, het kermiseten, het eerste liefje. De kermiscultuur werd 

opgenomen in de lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Die erkenning is een cruciale factor voor foorkramers in 

het doorgeven van het kermisgebeuren aan toekomstige generaties. De coronacrisis echter maakte de 

kermismensen lange tijd onzichtbaar want evenementen waren uitgesloten. Dat betekende geen inkomen om 

onder andere de kosten van onderhoud, keuringen en vergunningen te betalen. Er was wel ondersteuning van de 

overheid maar je kan niet eeuwig attracties blijven poetsen en oliën. Na maandenlange stilstand ziet het er 

opnieuw rooskleuriger uit voor de kermisfamilies. Vanaf september kan er weer - voorzichtig - gekermist worden!   

Agnes De Mulder

           



INTERIEUR SINT-URSMARUSKERK 

© Achiel Triempont 

Orgel van Pieter Van Peteghem uit Gent, met een orgelkast in renaissancestijl, daterend van 1739. Het orgel werd in 1885 

uitgebreid. In 1939 werd het grondig hersteld en voorzien van een tweede orgelkast met klavier, door Joseph Loncke uit 

Esen (Diksmuide). 



PAROCHIENIEUWS BAASRODE

TERUGBLIK 

ZEGENING BOEKENTASSEN

Op zaterdag 4 september werden de boekentassen van de vormelingen gezegend. Alle boekentassen 

werden verzameld aan de ingang van de kerk. De vormselliedjes werden geoefend voor de aanvang van de 

eucharistieviering. In processie, met pastoor-deken Jo op kop, werd een bonte mengeling van boekentassen 

in kleur en vorm naar voor gedragen en bij het altaar gezet. Enkele vormelingen en een mama waren 

gelegenheidslector. De vormselliedjes - om blij van te worden - werden al goed meegezongen. Op het einde 

van de viering zegende Deken Jo de boekentassen en zorgde er op die manier voor dat iedereen klaar was 

om het schooljaar optimaal te starten. Een mooi begin voor een veelbelovend schooljaar! 



VAN HARTE GEFELICITEERD

BIJ HET DOOPSEL VAN EMMA MATTHYS 

Op 28 augustus werd Emma Matthys gedoopt in onze parochiekerk.

Op de foto: peter Glenn, papa Sven met Emma, mama Maxine Cornelis, meter Nathalie en Deken Jo.

Proficiat aan de familie namens onze parochiegemeenschap!

WERDEN OOK GEDOOPT EN OPGENOMEN IN DE KERKGEMEENSCHAP:

op 24 juli: DARIO CORNELIS, zoontje van Dylan en Naomi Andries

op 21 augustus: CLARA BRITS, dochtertje van Karel en Joan Arrey Ashu

op 21 augustus: VIC COOREMAN, zoontje van Andy en Jelke Sarens

Proficiat aan de familieS namens onze parochiegemeenschap!



LDC ’t PLEIN

Activiteitenkalender

LEVENSWANDELING.

Al spelend in gesprek over vroeger : “De Levenswandeling”.

Datum : 28/09/2021 om 14 u 00.

Prijs : 3,00 euro per infosessie / 1,50 euro per sessie (UITPAS – K)

Begeleiding : Cindy VANHOOMISSEN

STRESS

Wat is stress? Hoeveel soorten stress bestaan er? Is àlle stress schadelijk?

In deze info gaan we verder in op wat stress met ons doet, zowel lichamelijk als psychisch.

Datum : 12/10/2021 om 14 u 00.

Prijs : 3,00 euro per sessie / 1,50 euro per sessie (UITPAS – K).

Begeleiding : CHANTAL DE LAETng.

LDC ’T PLEIN VIERT KERMIS!

Programma zondag 19 september 2021

Shift 1 : 14 u 30 – 15 u 45.

Shift 2 : 15 u 45 – 17 u 00.

Cafetaria met taartenbuffet.

Inschrijven is noodzakelijk (wegens covid-19 beperkte plaatsen).

Programma dinsdag 21 september 2021

Shift 1 : 11 u 30 – 12 u 30

Shift 2 : 12 u 30 – 13 u 30.

Naar aanleiding van de jaarmarkt serveren wij balletjes met kriekjes (8 EUR).

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met woensdag 15 september (wegens covid-19 beperkte plaatsen).

Cafetaria : Vrije toegang – beperkte plaatsen.

Doorlopend : Infostand ‘t Plein – Muzikale opluistering door DJ Lucas

KIENTORNOOI

Vrijdag 24 september 2021 om 14 u 00.

Vrijdag 29 oktober 2021 om 14 u 00.

(Inschrijven kan tot en met 26 oktober 2021).

Prijs : 3,50 euro / 1 50 euro (UITPAS – K).

Inbegrepen : versnapering + 1 tas koffie.

KAARTTORNOOI

Maandag 27 september 2021 om 14 u 00.

(Inschrijven kan tot en met 22 september 2021).

Maandag 25 oktober 2021 om 14 u 00.

(Inschrijven kan tot en met 20 oktober).

Prijs : 3,50 euro / 1,50 euro (UITPAS-K).

(Inbegrepen : versnapering + 1 tas koffie).

BINGO

Vrijdag 8 oktober 2021 om 14 u 00.

Prijs : 3, 50 euro / 1,50 euro (UITPAS-K).

(Inbegrepen : versnapering + 1 tas koffie)

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met 5 oktober 2021. 



HOBBY

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

Kom langs, elke donderdag om 14 u 00.

Meer info bij Marleen DE VLIEGER of Rita VEIREMAN.

INTERESSE COMPUTERS BEGINNERS

We starten met een nieuwe groep. Heb jij interesse? Schrijf je in bij het onthaal. Van zodra we weten wanneer de 

cursus start, nodigen we je uit.

Meer info bij Christine MOORTGAT.

SURFCOMPUTER IN LDC ’T PLEIN

Heb je thuis geen computer? En moet je iets opzoeken? Je kan in onze inkomhal gebruik maken van onze 

surfcomputer.

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



VERENIGINGSLEVEN BAASRODE

FERM

Goed nieuws: het verenigingsleven kreeg groen licht vanaf september! Na de voorbije moeilijke maanden staat het 

Ferm-bestuur weer met frisse moed klaar. De leden krijgen het jaarprogramma door via een uitnodiging. 

Mondmasker en handen ontsmetten blijven verplicht. 

De wekelijkse fietstochten blijven doorgaan in september op vrijdagnamiddag. De avondritten op woensdag vervallen 

wegens te snel donker. Veiligheid boven alles!

TENTOONSTELLING “MEMORIES VAN J.D.K BAND”

Tussen 4 tot en 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- Ursmarusstaat 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.

HERFSTCONCERTEN

Om 15.00 uur, toegang: 5 euro

Zondag 26 september, in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dendermonde, orgelconcert als hommage aan 

Jacques Brel, concert gebracht door Fréderic Lamantia (Lyon) en Kurt Van Eeghem (verteller)

Zondag 3 oktober, in de kerk van Sint-Gillis-buiten, Frans Van Schoorstraat: Lieve Van de Rostyne en saxofonist Andy 

Dhondt.

Van harte welkom! 



KERK IN DENDERMONDE

DAG VAN DE LANDBOUW 19 SEPTEMBER

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

©  Koeboshoeve

Is er nog eten zonder de boer?

"En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat dit 

nooit voorbij zou gaan." Zo klinkt Wim Sonneveld nog steeds zo hedendaags, zelfs bijna 50 jaar nadat zijn partner 

Friso Wiegersma het geschreven heeft. Het nostalgisch klinkende verhaal vertelt hoe het leven vroeger was, met 'de 

boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt over de keien, een zandweg tussen koren door, het vee, de lage 

boerderijen'. Op vandaag moet 'de boer' het vaak ontgelden, wordt die nogal eens de zondebok of krijgt hij de 

'zwarte piet' toegespeeld om wat er in het milieu misloopt. 'De Dag van de Landbouw' staat dit jaar dan ook in het 

teken van 'ontdekken hoe ons voedsel lokaal geproduceerd wordt'. In Oost-Vlaanderen nemen acht land- en 

tuinbouwbedrijven deel, waarvan de Koeboshoeve uit Appels er één van is. Een portret.

Dag van de Landbouw

Er zijn nogal wat 'dagen' of evenementen rond een bepaald thema. Binnenkort zullen we misschien in een jaar meer 

dagen behoeven om al die acties nog een plaats te kunnen geven. 'De Dag van de Landbouw' is echter een blijvertje. 

Sinds 1982 organiseren Boerenbond en de Landelijke Gilden deze dag om de mensen meer en weer kennis te laten 

maken met de 'boerenstiel'. Zelfs op 'den buiten' is het soms ontstellend zwak gesteld met de kennis over koeien, 

paarden, melk, varkensvlees, enz. In de begin jaren was hiervoor zelfs een hele week uitgetrokken. Stilaan 

evolueerde de 'Week van de Landbouw' naar een 'Dag van de Landbouw'.

Inclusie, een christelijke opdracht

Net zoals open monumentendag 2021 in het teken stond van 'inclusie en diversiteit' zou dit evengoed het thema van 

de Dag van de Landbouw kunnen zijn. 'Inclusie' staat voor 'insluiting' in de maatschappij, opgenomen zijn in de 

gemeenschap en staat haaks tegenover 'exclusie en discriminatie'. Inclusie is dan ook een christelijke opdracht voor 

ons allemaal. Wederzijds begrip en respect zijn daarbij essentieel. Maar deze kunnen maar bestaan als we ook 

kennis hebben en delen over elkaars waarden, normen, opdrachten, doelstellingen en verwachtingen. Wie of wat je 

niet kent, is heel vaak 'verdacht' en wordt achterdochtig benaderd. Landbouw wordt nogal eens met de vinger 

gewezen als het over CO2-uitstoot gaat. De Europese Rekenkamer dringt er bij de EU-lidstaten dan ook op aan om 

de consumptie van onder meer zuivel te ontmoedigen. We moeten met zijn allen dan ook 'consuminderen'. De bal 

wordt voor alle gemak dan ook in het kamp van de landbouwers gelegd: zij moeten maar zien hoe ze met een lagere 

melkproductie toch nog hun boterham kunnen verdienen. Nochtans had reeds in de achttiende eeuw ene zekere 

Robert Mathus, econoom en predikant', gezegd dat de oplossing niet lag in het beheren van de productie, maar in de 

beperking van het aantal mensen, dat op aarde leeft...'Voortplanting gaat sneller dan de voedselproductie kan 

bijhouden', klonk het. Het malthusiaanse plafond zegt dan ook, dat je niet de productie moet opvoeren, maar de 

populatie moet terugschroeven.



Toegenomen levensverwachting

Dat malthusiaans plafond kan nogal eens leiden tot zeer hardvochtige oplossingen en besluiten. In de loop van de tijd na 

Robert Malthus slaagde men er echter in om de voedselproductie danig op te drijven. Vooral dankzij de ontwikkeling van 

kunstmeststoffen aan het begin van de twintigste eeuw werd er veel meer 'eten' per hectare geproduceerd. Op de website 

'Our world in Data' kan je vinden, dat naar schatting 3,5 miljard mensen, die anders van honger zouden omgekomen zijn, te 

eten hadden. Aan die 'volle maag' hing en hangt wel een stevig prijskaartje. Niet alleen namen de levensverwachting en de 

wereldbevolking toe, maar kwamen ook milieu en klimaat onder druk. En op die manier lopen we alsnog tegen de grenzen 

van de groei aan. Op die manier dreigt de natuur het te moeten afleggen tegen de (te) intensieve landbouw, die op haar 

beurt nodig is om alle monden te kunnen blijven voeden. Dat probleem alleen op de zakdoek, die Vlaanderen groot is, 

proberen op te lossen is zinsbegoocheling. Dit kan alleen gebeuren op mondiaal niveau, op wereldschaal.

Koeboshoeve

Alvorens grote verklaringen en dito standpunten in te nemen op Twitter en Facebook, of in lezersbrieven in de kranten, 

loont het misschien wel de moeite om eens een kijkje te nemen in deelnemende bedrijven in (Oost-)Vlaanderen. Dit jaar 

stelden 44 land- en tuinbouwbedrijven hun deur open voor het grote publiek. Ook de Appelse Koeboshoeve stelde zich 

kandidaat voor de editie 2021 en opent haar deuren tijdens de dag van de landbouw. Zeven generaties landbouwers, dat is 

het aantal dat de Koeboshoeve intussen telt. In dit gespecialiseerd melkveebedrijf worden elke dag 160 koeien gemolken, 

maar ook de zorg voor het bijhorende jongvee – de melkkoeien van de toekomst – nemen ze voor hun rekening. De 

gezondheid en het welzijn van hun dieren dragen ze hoog in het vaandel. "Healthy cows, happy cows" – ofwel gezonde 

koeien, blije koeien - is het motto hier. Overtuigd van hun kwalitatief product ging 'boerin' Tineke Carpentier er twee jaar 

geleden mee aan de slag. 'Lek’r Puur', hun eigen hoevewinkel, is een feit! Sindsdien zijn yoghurt, ijs en desserts een 

dagelijkse bezigheid. Christoph Van Hoorde en Tineke Carpentier willen hiermee hun omgeving meer betrekken bij hun 

passie. Landelijke Gilde Appels zal tijdens de Dag van de Landbouw op 19 september dit initiatief mee ondersteunen en zal 

instaan voor de catering. In Appels is enkele honderden meters verder nog een tweede grote hoeve (voor alle duidelijkheid: 

die neemt niet deel aan de Dag van de Landbouw) van Raf Van Lembergen, waar de opvolging door dochter Sara ook 

verzekerd is. Twee 'boerderijen' die perfect garant kunnen staan voor 'de korte keten', waar de producten van 'boer naar 

consument' weinig ecologische voetafdrukken nalaten.

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.

12 – 18 september

Paul De Craene

052/214827 – 0475/264053

19 – 25 september

Maarten Pijnacker

0478/56 73 01 – 052/57 76 39

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



PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAG 10U.

De eucharistie op zondag 19 september wordt een dankviering. De parochiegemeenschap van Vlassenbroek wil graag 

de kersverse vormelingen, die maandenlang op zondag aanwezig waren tijdens hun voorbereiding op het H. Vormsel, 

feliciteren. Dit gaat ze doen in de dankmis op 19/09/2021 om 10 u. in de Sint-Gertrudiskerk. De vormelingen en hun 

familie worden hiervoor van harte uitgenodigd!

DE ZOMER NOG EVEN VASTHOUDEN

Leerkracht Van de Ven uit Kapelle-op-den-Bos citeerde in zijn prachtig geïllustreerd boek Jef De Conick - Begenadigd 

schilder van “De Mens” een heel mooi gedicht.

De meteorologische zomer 2021 mag dan bij ons voorbij zijn sinds 1 september, de astronomische zomer loopt tot en 

met 22 september 21.20u. Dus hoog tijd om de zomer nog even vast te houden in een gedicht dat ook u niet onberoerd 

zal laten.

H. Van de Ven vermeldt geen titel maar schrijft:’dd. 09/04/1957 beschreef P. Brauns Vlassenbroek als volgt’:

Verloren tussen de popels,

het koren, de Scheldedijk,

als een nest in het wijde geboomte

verloren, en toch stil te prijk

met een schuindakend kerkje, gezet

als oeroud en hoopvol kruis,

zo ligt Vlassenbroek in gebed

als een riet in het rietgeruis.

En de stilte van de open avond,

alleen van een hond doorblaft,

wordt het diepst en donkerst gehavend

door een even geloei. Maar dan past 

het zwijgen zich onverstoord aan 

bij de rijp-gele gerst, bij het weiland,

bij het stroomslijk dat glimt als een eiland

naast een vlak-effen oceaan.

En het hoogst stijgt het merelfluiten

van achter de tuinboomgaard op;

weldra gaat de avond zich sluiten

om zijn wijde, zon-glanzende top,

en de korte nacht zuigt het water

in de heimlijke zomer op,

in een stromen zonder geklater

in een driftstroom zonder geklop.



Wie mag toch P. Brauns zijn?

Voor mij een raadsel tot mevrouw Alena De Coninck, beter gekend als juf Alena, gewezen lerares van de vroegere 

Visitatieschool in Baasrode mij de gouden tip gaf. Zij herinnert zich levendig als dochter van kunstenaar Jef De Conick 

dat pater Brauns, woordkunstenaar, af en toe op bezoek kwam in Vlassenbroek. Dus de P. was blijkbaar geen 

voornaaminitiaal maar de afkorting van pater! En bij de eerste muisklik op Google was het raadsel opgelost.

Marcel Brauns, dichter, schrijver, geboren in Hasselt op 02/10/1913 en overleden in Sint-Truiden op 02/09/1995. 

Brauns was bekend door zijn wetenschappelijke publicaties, literaire werken en politieke geschriften. Hij was een 

veelzijdig en omstreden Vlaamse jezuïet, hoogleraar Nederlandse letterkunde, theoloog en vooral bekend als pater 

Brauns. Hij was berucht om zijn Vlaams-nationalistisch en Groot-Nederlands engagement, wat geleid heeft tot zijn 

uitzetting uit de jezuïetenorde en wat de erkenning van zijn opmerkelijk literair en wetenschappelijk werk enigzins 

overschaduwde. Pater Brauns heeft prachtige werken geschreven, vele van die werken werden dan ook bekroond.

Gedichten schreef hij aan de lopende meter, zoals hij zelf vertelde. Tussen de vele titels van werken intrigeert mij 

Vlassenbroek: Schelde vol wildheid en heerlijkheid (1958). Alweer een uitdaging om er naar op zoek te gaan! Hopelijk 

wordt dit artikel ooit eens vervolgd!

M.W.




