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VIERINGEN PAROCHIE DENDERMONDE

Donderdag 30 september

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 2 oktober

Vooravond van de 27ste zondag door het jaar.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

16.00 u. EERSTECOMMUNIEVIERING

17.00 u GEEN  EUCHARISTIEVIERING

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. Jaarmis voor Jeanneken Verhelst, echtgenote van Gustaaf Van Gasse en Cesar De Donder, voor 

Erwin De Moor, echtgenoot van Lucienne Van den Broeck met medewerking van Zingzaterdag.

Zondag 3 oktober

27ste zondag door het jaar

Sint-Gillis Buiten – St-Egidiuskerk

9.00 u. Eerste Communie

Appels – St-Apolloniakerk

09.30 u. Eerste Communie 

Lutterzele – St-Lutgardiskerk

09.30 u. GEEN Eucharistieviering

Vlassenbroek – St-Gertrudiskerk

10.00 u. Eucharistieviering

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

11.00 u. Eucharistieviering

Sint-Gillis Buiten – St-Egidiuskerk

11.00 u. GEEN Eucharistieviering 

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

17.00 u. Eucharistieviering

Donderdag 7 oktober

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 9 oktober

Vooravond van de 27ste zondag door het jaar.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. Eucharistieviering

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis voor overledenen. 

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.  



Eindelijk echt weer samen

Dag van de chronisch zieke 

mens Op de tweede zondag van 

oktober vraagt Samana (vroeger 

ziekenzorg CM) onze bijzondere 

aandacht voor de chronische 

zieke mens en voor mensen met 

beperkingen in ons midden.  

Reeds een lange tijd werden door de pandemie de contacten onder mensen sterk beperkt.  Bezoeken bij een 

thuisgebonden medemens of in een woonzorgcentrum waren onmogelijk. Wat vanzelfsprekend was kon niet 

meer. Afstand houden was de regel, mondmaskers dragen werden een plicht en de contacten zeer clean. De 

eenzaamheid bracht veel angst en  onzekerheid met zich mee. De familieleden, ja zelfs de kinderen en 

kleinkinderen, bezoekers, de medebewoners in een wooneenheid werden plots een gevaar.  Te mijden in 

plaats van te knuffelen! Vele zieken en ouderen, vooral zij die zonder de uitgestoken hand van medemensen 

niet verder kunnen, maar ook hun families, hadden door elkaars gemis veel verdriet. Het was voor velen een 

zwarte en zware periode. Ook voor hen die alleen stonden met de zorg voor een geliefde: de mantelzorgers. 

Gelukkig is dat nu aan het veranderen.  De inzet en de zorg van ons allen en vooral de vaccinatie brachten 

nieuwe perspectieven. Ondanks een aantal beperkende maatregelen is een goed contact,  een knuffel, een 

goed gesprek in elkaars nabijheid, een liefdevol gebaar nu terug mogelijk.

De eerste initiatieven worden georganiseerd om terug samen te komen bij ontmoetingsmomenten, bij mooie en 

zinvolle initiatieven en om  bezoeken te organiseren. Wij hebben uit die pijnlijke periode ook iets geleerd.  Wij 

hebben juist door het gemis ervaren hoe belangrijk die eenvoudige contacten, een teken van nabijheid, een 

woord dat goed doet, een lieve attentie, …. wel zijn.  Wij kunnen en mogen terug samenkomen. Maar tevens 

hebben wij geleerd hoe kwetsbaar ons leven is en hoe belangrijk het is om zorgzaam om te gaan met elkaars 

bestaan. De Nederlandse dichter Joost Van den Vondel schreef reeds meer dan 300 jaar terug: “Wat niet 

geheeld kan worden moet worden gestreeld”. Wij staan inderdaad soms machteloos tegenover het lijden van 

medemensen.  Wat wij echter wel altijd kunnen is op een tedere wijze nabij zijn en gehoor geven aan de pijn 

die mensen dagelijks moeten dragen. Soms is het nog de enige houding om aan onze geliefden te laten 

voelen: “Jij hoort er bij”. “Ik ben nog van tel”….’Ik mag nog vertellen wat mij ten diepste beroert’. Wij mogen als 

gelovigen niemand in de grootste eenzaamheid laten lijden. Elkeen heeft nood aan iemand die naast hem/haar 

staat en met hem of haar op weg gaat.  Soms is die weg vol hindernissen en duister. Vooral dan heeft men de 

hand van anderen nodig: om samen de hindernissen op de weg te overwinnen, om samen de stormen in het 

leven te trotseren, om terug een lichtpunt te zien in de duisternis. Een langdurig zieke zei me eens: “Niet het 

ziek-zijn op zich is het ergste … maar wel, te moeten lijden in de grootste eenzaamheid.” De geborgenheid en 

genegenheid van medemensen wekt eveneens onvermoede krachten op die mensen helpen om terug in het 

leven te geloven. De kwetsbaarheid van mensen moet ons ook aanzetten om te bouwen aan een solidaire 

samenleving, waar wij samen de zorg op ons nemen voor de materiële en affectieve noden van wie het moeilijk 

heeft. Onze ziekte- en zorgverzekering, tal van zorgzame initiatieven moeten aan die warme solidariteit 

gestalte geven. Samana is er één van! Als geloofsgemeenschap is het dan ook onze opdracht om hier samen 

met alle mensen van goede wil werk van te maken.  In het Bijbelse verhaal lezen we reeds: ‘Het is niet goed 

dat de mens alleen is’. God heeft mensen aan mensen toevertrouwd om voor elkaar te zorgen en om samen te 

bouwen aan een wereld van liefde en vrede, gerechtigheid en solidariteit. Om van het leven iets moois te 

maken.  Het neemt de pijn en het verdriet dat mensen treft niet weg, maar het  helpt wel om het te dragen.  

Onze liefde schenkt aan het eentonig bestaan van medemensen terug wat kleur. Zo kan elke ontmoeting een 

bron van vreugde zijn. En wij geloven eveneens in een God die met ons op weg gaat en  het beste voor ons 

wil.  Maar hij heeft ons daar voor nodig tot de tijd aanbreekt waar Hij ons leven zal voltooien in Zijn Rijk van 

Liefde waar wij eenmaal  geborgen zullen zijn. Vrienden, laat ons een bron van vreugde en hoop zijn voor 

elkaar. Samana nodigt vele mensen uit om samen met hen hoop en genegenheid te brengen aan de lijdende 

medemens in ons midden.Jezus staat aan de zijde van hen die al weldoende rondgaan!

Pastoor Paul De Craene



IINTERIEUR SINT-URSMARUSKERK

 

© Achiel Triempont 

Icoon O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Bij rooms-katholieken is de beeltenis zeer populair. De originele icoon 
wordt bewaard in Rome. Een icoon is een schilderij op hout van Christus, van Maria en van heiligen. De 
iconenschilderkunst is ontstaan in het Byzantijnse Rijk (330-1453) en bereikte haar hoogtepunten vooral in Rusland. 



PAROCHIENIEUWS BAASRODE

TERUGBLIK VORMSELVIERING - PROFICIAT namens onze parochiegemeenschap!

Hier enkele foto's van de Vormselviering. Het was een 
stijlvolle viering met zonnig weer, een volle kerk, een 
spirituele Vormheer en aandachtige vormelingen. Een 

verslag hiervan verscheen reeds vorige week. 

Met dank aan fotografe Annelies D'hollander: 
www.anneliesdhollanderfotografie.com 

EERSTE COMMUNIE Op zaterdag 2 oktober om 16 uur doen 32 kindjes hun Eerste Communie in onze 
parochiekerk. We wensen hen een fijne viering en een leuk feestDe Eucharistieviering van 17 uur kan 

hierdoor NIET doorgaan. Dank voor uw begrip! 



AANVRAAG MISINTENTIES

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.  

DOOPSELS 

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 u 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.

PAROCHIALE WEBSITE

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: 

www.parochiedendermonde.be/ 

FACEBOOK

Kerk in Dendermonde



LDC ’t PLEIN

Na het succes van de online lezingen … GANS IN BALANS gaat live 
“Gezonde stad Dendermonde” ondersteunt alle inwoners en medewerkers van het lokaal bestuur die willen 

werken aan hun algemeen welzijn. Van 1 tot 10 oktober 2021, tijdens de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid krijgt onze “Gans in Balans” een staartje. Thema’s van de online informatiesessies over 
immuniteit komen aan bod in live workshops, verspreid over locaties doorheen DENDERMONDE.

Kick-off
Tijdens het kick-offmoment op vrijdag 1 oktober geeft Jonathan BOSSAER (Positively Alive vzw) een 

inleiding over immuniteit. Hij introduceert gastspreker Lieven ANNEMANS (hoogleraar 
gezondheidseconomie UGent en VUB) voor een lezing over geluk en de impact ervan op welzijn. Een 

gezond aperitief wordt voorzien.
Interesse?

Neem een kijkje op www.dendermonde.be/gansinbalansgaatlive .
voor inhoudelijke en praktische informatie over kick-off, infosessies en workshops.

Schrijf je snel in want voor sommige activiteiten zijn de plaatsen beperkt.
DENDERMONDE dementievriendelijke stad.

Week van de dementie van 21 tot 29 september 2021.
In de week van 21 tot 29 september vinden er in en rond DENDERMONDE verschillende initiatieven plaats.

BLOEMSCHIKKEN : 
Op dinsdagen 19/10, 16/11 en 21/12 2021. Om 13 u 30.

3 lessen.
Op donderdagen 21/10, 18/11 en 16/12/2021 om 13 u 30.

3 lessen.
Begeleiding : Eliane DE LOOSE.

Prijs : 16,50 euro (4,13 – (UITPAS – K).
DE BOEKENNESTJES : Je merkte ze vast wel op in het straatbeeld.

Opvallen doen ze zeker, niet in het minst dankzij de creativiteit van enkele initiatiefnemers. 
Miniruilbibliotheekjes zijn het. Wie een boek wegneemt zet een ander in de plaats. Het resultaat?

Altijd een gevarieerde keuze, van thriller tot prentenboek.
Verspreid over DENDERMONDE en de deelgmeenten staat in totaal acht boekennestjes gratis ter 

beschikking van de lezer. In Baasrode is dit in LDC ‘tPLEIN, Kloosterstraat 30.
Iedereen is welkom om het boekennestje te  bezoeken en zich van leesvoer te voorzien. Een voorwaarde is 

wel dat je een boek in de plaats zet. Geven, nemen en delen is de boodschap.
Meer info : bubliotheek@dendermonde.be of ldc.plein@ocmw.dendermonde.be.

STRESS
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.
Begeleiding : CHANTAL DE LAET

KIENTORNOOI
Vrijdag 29 oktober 2021 om 14 u 00.

KAARTTORNOOI
Maandag 25 oktober 2021 om 14 u 00.

BINGO
Vrijdag 8 oktober 2021 om 14 u 00.

CURSUSSEN
Ook de taalcursussen Engels en Duits starten binnenkort weer op. Het is mogelijk dat er hier of daar nog 

een zitje vrij is. 
Info bij Cindy. 

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



Levenslessen over vertrouwen
In mijn carriére als godsdienstleerkracht heb ik al wat onderwijshervormingen en nieuwe leerplannen 

meegemaakt. Ik heb echter vooral vele leerlingen 
én leerkrachten zie komen en gaan. Sommigen van 
hen blijven in je geheugen. 
De priester-directeur
Ik denk aan mijn eerste directeur ooit in een school 
in Sint-Niklaas. Die man was een van de laatste 
priester-directeurs in Vlaanderen. Het was een 
brave man maar je kon moeilijk zeggen dat het 
management van een school echt voor hem 

weggelegd was. Tijdens klassenraden gebeurt het dat de ene klacht na de andere over slechte punten 
en gedrag van bepaalde leerlingen door de leerkrachten besproken wordt. Hij maakte na een tijdje 
steevast een einde aan de eentonige jammerklachten. Ongeacht wat de uitkomst van de klassenraad 
was, zei hij dan: ‘Is er nu niemand die iets positief over die jongen kan zeggen’?. Zijn vaste uitspraak in 
deze gevallen werd door de collega’s en door mezelf vaak als naïef beschouwd. Ondertussen is de 
directeur reeds lang geleden overleden. Maar door de jaren heen is zijn uitspraak me bijgebleven en 
me steeds duidelijker geworden. Er sprak een enorme evangelische bewogenheid uit voor zwakke 
jongeren in onze samenleving. Hij beriep zich op het beeld dat Jezus had van God. God is een vader 
van de ‘verlorenen’ en kiest de partij van de zieken, armen, onderdrukten en degenen die helemaal 
alleen staan vaak ook door hun eigen schuld. Alle parabels van Jezus maken dit Godsbeeld telkens 
opnieuw duidelijk. 
Jonas
Ik herinner me de leerling Jonas. Jonas had al problematische schooljaren achter de rug.  Als 
zeventienjarige zat hij twee jaar achter op zijn leeftijd. Hij was ook veel groter dan zijn medeleerlingen 
en dat gaf dan weer een onbeholpen indruk. Los daarvan was hij een echt ettertje in de klas: 
babbelen, prutsen, luidop commentaar geven op de leerkracht en zijn medeleerlingen. Op zijn eentje 
maakte hij de klassfeer totaal om zeep. Je was hem dan ook liever kwijt dan rijk in je klas. Maar net 
voor de kerstvakantie kreeg hij een zwaar ongeval met de brommer en verbleef hij drie weken in het 
ziekenhuis. Ik had niet veel zin om hem te gaan bezoeken in de kliniek maar besliste uiteindelijk om 
toch te gaan. Ik kocht hem een klein plantje maar verwachtte verder niet veel van het bezoek. Tot mijn 
verrassing kreeg ik met een totaal andere Jonas te maken. Als een jongvolwassene praatte hij over 
zijn moeilijke jeugd, zijn frustraties maar ook over zijn verwachtingen in het leven. Het was echt een 
deugddoend gesprek. In februari verscheen hij terug op school. Tot mijn verbijstering speelde hij vanaf 
dag een opnieuw de rol van de ambetante leerling. Op het einde van dat schooljaar maakte hij wegens 
teveel leerachterstand de examens niet mee en verdween hij geruisloos van school. 
Vijf jaar later was ik op een buurtfeest en werd er plots op mijn schouder getikt. Ik draaide me om en 
zag Jonas voor mij staan. Hij duwde me twee pinten in mijn handen. Onbegrijpend staarde ik hem aan. 
Hij zei:‘Vijf jaar geleden zat ik in een zware periode en lag ik in de kliniek.  Jij hebt me toen bezocht. Ik 
heb je nooit bedankt tot nu’. Hij verdween weer in de massa en liet me sprakeloos achter.
Met het ouder worden kan een mens wel door teleurstellingen cynischer in het leven komen te staan. 
Je ervaart dat ondank het werelds loon is. Je bent dan al vlugger geneigd om je hoofd weg te draaien 
als iemand een beroep op je doet. En toch. Vanuit ons geloof volgen we het pad van Jezus die ons 
telkens weer opnieuw oproept tot een grenzeloze liefde. De ontmoeting met Jonas heeft me geleerd 
dat investeren in het goede van de medemens vroeg of laat zijn vruchten afwerpt zelfs als ik het 
resultaat ervan niet zie. Dit ligt in Gods handen.
En dan is er Abba
Bij het horen van het nieuwe liedje van Abba ’I still have faith in you’ kreeg ik net zoals vele andere 
mensen een krop in de keel. Niet alleen omwille van nostalgische redenen alsof de tijd veertig jaar is 
blijven stilstaan en herinneringen aan je kindertijd of jeugd terug naar boven komen. De tekst over 
vernieuwd vertrouwen in mensen die elkaar nodig hebben, krijgt na moeilijke coronatijden wel een 
diepere betekenis. Het liedje eindigt met de gedachte dat vertrouwen en verbonden zijn met elkaar 
voortkomen uit liefde. Deze woorden kan je ook gebruiken om de exclusieve band van Jezus met zijn 
Vader te omschrijven (de abba-ervaring). De bron van Jezus’ boodschap en handelen is en blijft de 
onvoorwaardelijke Liefde van God voor de mens. Hierin geloven en vertrouwen we.
Laurens De Coninck



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.

26 sept.- 02 oktober
Johan Mattheys (deken)

0497/262535 – 052/212330
03 – 09 oktober
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



VERENIGINGSLEVEN BAASRODE

DAUWTRIP PASAR

©  Karel De Cock

De dauwtrip van Pasar was weer een voltreffer! Eindelijk weer samen op stap nu de 
coronamaatregelen versoepeld zijn. Na de tocht was het een gezellig samenzijn met ontbijt 

én praatcafé in zaal Colonia. Voor herhaling vatbaar! 

FERM

POTTEN DRAAIEN
Er wordt een avondje potten gedraaid bij keramist Dirk Van Den Nest in de Schuurkouter.  

Op woensdag 29 september va 19 uur tot 22 uur. 20 euro per persoon. 

YOGA 
Wil je graag in beweging blijven, je soepel en lenig houden, dan is yoga iets voor jou. Met 
Chantal De Laet in de turnzaal van de Visitatieschool. Leden betalen 5 euro per les, niet-

leden 7 euro. Er worden vijf lessen voorzien.

FILMVOORSTELLING

Dendermonde Fair Trade gemeente en Oxfam-Wereldwinkel 
nodigen u graag uit op de filmvoorstelling ‘The Great Green 
Wall’. Op dinsdag 5 oktober om 20 uur in Cinema Albert, Sint-
Gillislaan 90 Dendermonde. Tickets 7 euro. Te koop bij Oxfam-
Wereldwinkel, Oude Vest 143 A en bij Cinema Albert. De film laat 
ons de effecten van de klimaatverandering zien en leert ons het 

ambitieuze Afrikaanse plan kennen waarin men de oprukkende Sahara terug wil dringen 
met een muur van bomen die zich van west naar oost uitstrekt. Warm aanbevolen!
 



PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK                                   

EUCHARISTIEVIERINGEN
De eucharistievieringen op zondag  blijven plaats vinden in de kerk om 10u. De vieringen op 

woensdag 19.30u gaan voorlopig niet door.

Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen, was op 
zondag 12 september aan zijn 33ste editie.
Voor sommigen bekend, voor anderen minder bekend erfgoed, blijft boeien. Dat mochten we de 
2de zondag van september ook in en rond de kerk van Vlassenbroek ervaren. Tijdens andere 
open deur-dagen komen de bezoekers meestal voor stil gebed, doen velen een kaarsje branden 
bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en kijken ook eens vluchtig rond. Bij Open Monumentendag 
nemen de bezoekers meer tijd om stil te staan bij de historiek van het gebouw, de verrassende 
bouwfasen, en de aanwezige kunstvoorwerpen, binnen en buiten. Zij luisteren geïnteresseerd 
naar de uiteenzettingen tijdens de rondleidingen.
En ze kwamen van dicht en ze kwamen van ver, toevallige wandelaars bij het ideale wandelweer 
en speurneuzen die in de media hadden vernomen dat de St.-Gertrudiskerk die dag opgenomen 
was in de lange lijsten van vrij te bezichtigen monumenten.
Van alle kanten kwamen de toeristen, uit het Aalsterse, uit het Brusselse, uit Roeselare, uit 
Westmalle, uit Limburg… en velen uit de streek uiteraard. 
De vorige pastoor van Vlassenbroek E.H. Valery Stuyver heeft ooit een zeer oud kasteel gekocht 
in de provincie Luik, namelijk in Seraing-le-Château. Het slot wordt al vermeld in 956 en werd rond 
1300 omgevormd tot een versterkte vesting. De inwoners van Vlassenbroek waren op de hoogte 
dat de pastoor, priester-kunstenaar, die burcht wilde inrichten als expositieruimte  voor zijn 
creaties en ook als bezinningsruimte. 



Velen uit de parochie, jong en ouder, zijn naar Seraing-le-
Château gaan werken om de pastoor zijn droom te helpen waar 
maken. Jongelingen verbleven er zelfs gedurende de twee 
maanden van de zomervakanties, samen met de neven van de 
pastoor beleefden zij er onvergetelijke tijden. Dat Open 
Monumentendag 2021, mensen die daar samen in hun 
jeugdjaren gewerkt en gespeeld hebben, na meer dan 50 jaar, in 
Vlassenbroek opnieuw in contact heeft gebracht, is toch 
schitterend! En daar zal een vervolg aan gebreid worden. “ Het 
was leuk eens iemand uit de tijd van toen terug te zien”, 
getuigde een Vlassenbroekenaar.
Omdat ik reeds zoveel over dat kasteel had horen vertellen en 
er ook over had  gelezen, was ik deze zomer benieuwd genoeg 
om er naar op zoek te gaan. En dat is gelukt! Het goede nieuws 
is dat de burcht, door de nieuwe eigenaar Ed Van der Marck uit 
Rotterdam, bijna volledig gerestaureerd is. Het is de bedoeling 
er een B&B te openen inclusief nog verschillende andere 
faciliteiten. Zodra de werken beëindigd zijn zullen we hiervan 
bericht ontvangen en kunnen we iets organiseren.

Ik ben er van overtuigd dat er mensen zijn die daar, op die mooie locatie, graag herinneringen 
zullen uitwisselen.
Wij houden u op de hoogte!
Waar bezoeken aan monumenten al niet goed voor zijn!

Michèle Westelinck




