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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 3 - EDITIE 8 - OKTOBER 2021 

Naar aanleiding van het feest van Sint Franciscus 
van Assisi op 4 oktober. 

Als de naam Franciscus valt, denken veel mensen met-
een aan de natuur en het milieu. Ze weten dat Franciscus 
een bijzondere verhouding heeft tot alles wat leeft.  
Dat hij spreekt met vogels, de wilde wolf tam maakt.  
Dat hij de zon en de maan zijn broer en zus weet.  
Dat hij zingt met alles wat leeft en de Schepper dankt. 
Dat raakt ons. 
Het is een grote behoefte in onze tijd om op een andere, 
meer verbonden manier om te gaan met de natuur. Om 
alles wat leeft in zijn eigen waarde te gaan zien. 

 

Maar er is heel wat gebeurd vóór de vogels naar hem 
bleven luisteren.  
Hij heeft heel wat doorgemaakt vóór de wolf zich aan zijn 
voeten legde.  
Franciscus heeft eerst zelf moeten leren luisteren.  
Hij heeft eerst zichzelf moeten temmen. 

In zijn testament zegt hij later:  

“Toen ik in zonde leefde, leek het mij bitter om melaatsen 
te zien, en de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht en 
ik heb hun barmhartigheid bewezen. En toen ik bij hen 
wegging, was wat me bitter leek voor mij veranderd in 
zoetheid.”  

 
Stap voor stap wordt hij door het leven gekneed tot hij rijp 
is om te verstaan wat hij wel moet doen.   
Hij leidt dan al het leven van een religieuze zwerver. Hij 
heeft gebroken met zijn familie  
en wil alleen nog maar leven voor wat voor hem het aller-
belangrijkste is. 
En voor Franciscus is dat God. Maar hoe doe je dat: le-
ven voor God? 

  

Franciscus vindt zijn levensdoel in een radicale keuze 
voor het leven zonder bezit.  
Hij is zielsveel gaan houden van Jezus. Steeds weer 
overdenkt hij het leven van Jezus.  
Door Jezus te leren kennen leer je God kennen.  

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 

IN DIT NUMMER  

WOORDJE 1 - 2 

OPROEP KOOR 2 

OVERLIJDENS 3 - 4 

VORMSEL 5 

MISSEN 6 

DOPEN - JUBILEUM 7 

AGENDA 8 

INFO 9 

UIT DE OUDE DOOS 10 - 11 

KRIS KRAS 12 

NIEUWS  

ANTWERPEN 13 

GENT EN BRUGGE 14 

LUIK  EN EISDEN 15 

INFORMATIE 16 



 2 

Hij roept de mensen op om de liefde van God met liefde te beantwoorden.  

En hij noemt de mannen die zich bij hem aansluiten:  
minderbroeders, broeders van alle schepselen en minderen. 

 

Franciscus leeft en preekt en bidt. En door zijn radicale armoede  
kon hij steeds meer ruimte maken voor God.  
Dat ging niet vanzelf.  
Keer op keer steekt zijn ego weer de kop op  
en wil hij zijn leven weer in eigen hand nemen.  
Hij stelt vast dat andere schepselen de Schepper veel beter dienen en danken  
door helemaal te zijn die ze zijn.  
Alleen wij mensen moeten dat heel moeizaam leren.  
Steeds weer moet Franciscus leren zich over te geven aan de Allerhoogste, aan 
God.  

Maar hij gaat die weg, vastberaden.  

 
Vaak zingend van blijdschap, samen met zijn broeders. 
Soms in eenzaamheid met pijn en onzekerheid. 
Franciscus heeft alles op willen ruimen wat hem afhoudt van God.  
En daarmee heeft hij ook alles opgeruimd wat ons mensen scheidt van elkaar  
en van de andere levende wezens.  

 

Nog een heerlijk Franciscusfeest! Paul Renders, minderbroeder-franciscaan. 

 

 

 

 

 

DRINGEND GEZOCHT 

 
Kerkschip Antwerpen 

Dringend gezocht 

"Ons Koor" van de parochie Kerkschip Antwerpen is dringend aan versterking toe 

Wie zich ietwat mee wil inzetten voor de liturgie, graag zingt en bereid is om zich bij bijzondere zon-

dagsvieringen van 10u30 te engageren , is meer dan welkom  

De repetities vinden plaats iedere maandag van 14u30 tot 16u30 aan boord van het Kerkschip. 

Zeg vooral niet: " Ik kan niet zingen !" . iedereen kan zingen - de één heeft meer talent dan de ander  

- of kan het minstens leren en .... 'ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is' . 

Doen dus, want zingen is je stem laten horen  

Contactpersonen :  Willems Jean 0475 23 16 89 

Van der Auwera Roger 0477 62 55 74 

Lobbestal Jenny 0475 60 22 27 
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Joseph Van Cauteren, partner van Cecile Gaeters. Gewezen 
werknemer Stad Antwerpen – Havenkapiteins dienst. Geboren 
te Antwerpen op 18 februari 1940 en overleden  te Antwerpen 
L.O. op 20 augustus 2021. Patrick en Linda Van Cauteren – 
Hustinx, zijn kinderen. Dieter Van Cauteren en Karen Coppens, 
Axel, Lize. Arno Van Cauteren en Shauni Van Nieuwenhove, 
zijn klein- en achterkleinkinderen. De kinderen en kleinkinderen 
van Cecile. Volgens de wens van Joseph heeft de afscheids-

plechtigheid in het rouwcentrum Van Bogaert, gevolgd door de asverspreiding op 
de begraafplaats van Zwijndrecht plaatsgehad op woensdag  25 augustus 2021 in 
intieme kring. 

 

Marie-José de Meyer, echtgenote van Jean Van Laeken. Oud 
varende bij de firma Northern Shipping. Geboren te Antwerpen 
op 14 februari 1941 en overleden te St-Job-in-‘t-Goor op 1 sep-
tember 2021. Martine Van Laeken, Benny Verhoeven. Edmond
(†) Van Laeken en kinderen, Anita Van Laeken en Emiel Kets, 
haar kinderen en kleinkinderen. Haar broer, schoonzussen en 
schoonbroer. U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheids-
plechtigheid bij te wonen op 8 september 2021 om 11u00 in het 

uitvaartcentrum Schilde, gelegen op de Turnhoutsebaan 492 te Schilde. De urne 
van Marie-José zal zijn bestemming krijgen op een voor haar vertrouwde plaats. 

 
Van Gaever François, weduwnaar van Lisette Reyntens. Oud 
varende. Lid van de Kon. Schippersgilde St.Jozef. Geboren te 
Baasrode op 29 maart 1924 en overleden te Dendermonde op 
13 september 2021, Albert en Eliane Vael - Van Gaever. 
Christof en Nathalie Vael – Ediers. Maxim, Mathiz, Céleste, Ma-
non, Lionel zijn kinderen, klein- en achterkleinkinde-ren. De 
plechtige uitvaartliturgie aan de asurne, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Onz-Lieve-Vrouw-van

-Zeven-Weën te Zele-Kouter (Koevliet) op zaterdag 18 september 2021 om 
11u15. Aansluitend na de plechtigheid zal de asurne begraven worden op het 
kerkhof van de Bareldonk. 
 

 
Jeannine Rottiers, weduwe van Firmin Verstichel. Oud varen-
de van m/s Gano. Geboren te Pont-à-Vendin (FR) 22 maart 
1930 en overleden te Antwerpen (WZC Het Gouden Anker) op 
13 september 2021. Rudy Verstichel en Elawati, Erik en Els 
Verstichel-De Jong, Eric † en Anita De haeck-Verstichel, haar 
kinderen. Kevin en Anja Verstichel-Beerens, Lisse, Jens Ver-

stichel, Bert en Evi Foets-Verstichel,♥, Tomas Verstichel, Ma-
thieu en Samantha De haeck-Goormans, Louise, Sylvie De 

haeck, haar klein- en achterklein- kinderen. We nemen afscheid van haar op dins-

OVERLIJDENS 
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dag 21 september 2021 om 11 uur in Kerkschip Sint-Jozef - Houtdok-Noordkaai 25 
te Antwerpen. Haar urne zal een mooie bestemming krijgen. 
 

Lucia Fierant, echtgenote van Prosper Van Frausum. Oud varen-
de. Lid van de Kon. Schippersgilde St.Jozef. Geboren te Merksem 
op 12 juli 1945 en overleden te Borgerhout (AZ Sint-Erasmus) op 
15 september 2021. Guido en Ingrid Van Frausum - Heiler, Melis-
sa Van Frausum, Charlotte Van Frausum, haar zoon, schoon-
dochter en kleindochters. Haar schoonbroer, schoonzussen, haar 
neven en nichten. De afscheids- plechtigheid, waarop u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, heeft plaats in het Kerkschip St. Jozef te Ant-

werpen op donderdag 23 september 2021, om 10.30 uur. De asverspreiding zal 
aansluitend plaatsvinden op de verspreidingsweide van de begraafplaats te Merk-
sem, gelegen aan de Zwaantjeslei. 
 
 

Camiel Vanhecke, echtgenoot van Josyane Vandenbussche. 
Oud varende m/s Josyane. Geboren te Brugge op 11 juli 1931en 
overleden te Sint-Kruis (WZC Van Zuylen) op 18 september 2021.  
Lutgarde en Etienne (†) Vanhecke - De Petter, Frank Nassel. Wal-
burga en Franky Vanhecke - Brutin. Peter (†) Vanhecke. Koen-
raad (†) Vanhecke Bart en Natacha Vanhecke - Cattoor. Zijn kin-
deren. David en Kizzy De Petter - Himpe, Myrthe, Troy, Mick. Tho-
mas en Marjolein De Petter – Debaene, Tristan, Louise. Matthias 
en Loes Pitellioen - Sneppe Ellie, Lewis. Jill en Glenn Vanhecke - 
De Deyne, Marie. Zijn klein- en achter-kleinkinderen.  De uitvaart-

dienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochie-
kerk H. Kruisverheffing, Moerkerkse Steenweg te Sint-Kruis op donderdag 23 sep-
tember 2021 om 11 uur. Na de crematie volgt de uitstrooiing op de begraafplaats 
van Sint-Kruis.  
 

 
Marilou Van den Bussche, echtgenote van Carl Jansen. Gebo-
ren te Antwerpen op 11 augustus 1960 en thuis onverwacht over-
leden te Merksem op 5 september 2021. Haar schoonouders, Os-
car en Virginia Jansen – Pieters. Haar broer en schoonzus, neven 
en nichten, Jean en Tania Van den Bussche - Van Look. Matthias 
Van den Bussche en Eline Persoons, Sofie Van den Bussche en 
Nicholas De Cock. Het afscheid van Marilou, gevolgd door de as-
verspreiding zal in intieme kring plaatsvinden 
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Op zaterdag 11 september 2021 deden 11 kinderen van Schippersschool 
Don Bosco Wijnegem hun vormsel aan boord van het Kerkschip. De dienst-
viering gebeurde door aalmoezenier Paul Renders.  (vormheer) 

 
 

Daan Schampaert  
Dries Desmedt  
Jana Blommaert 

Kobe Coupé 
Liam Poppe 

Lianne Demunter  
Lies Peleman  

Luk De Wachter 
Maité Ameryckx 

Roylando Heyntjens  
Ryana Ryckebusch  

  

VORMSEL LEERLINGEN DONBOSCO OP KERKSCHIP ST JOZEF 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

EERSTE COMMUNIE 2021 
Deze is gepland op 2 oktober om 10u30 in de kerk van Wijnegem. 

VANAF 20 JUNI IS DE GELAGZAAL TERUG OPEN 

VOOR EN NA DE MIS 

DATUM  MISSEN         

          

3/okt   Juliette Boots, weduwe van Leonard De Vos  

   Josephine Van Stappen, echtgenote van Jaak Jacobs 

   vanwege de Kon. Schippersgilde 

10/okt          

17/okt          

24/okt          

31/okt          

          

1/nov  Allerheligen 

2/nov 19u00 Allerzielen 

7/nov  

14/nov          

21/nov          

28/nov          

          

5/dec          

12/dec          

19/dec          

25/dec 00u00 Middernachtmis opgeluisterd door "Ons Koor" 

  Monique Beerens, familie Beerens en van Sommeren 

26/dec          
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DOPEN 

Tweeling DE KONINCK KENZO en DE KONINCK KYAN , geboren te Edegem op 

12 mei 2021…. en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul 

Renders op 5 september 2021. De peter en meters zijn Debruyne Remko, Brock 

Chelsea, De Koninck Lenka en Van de Capelle Zoë   

 

FRANÇOIS CZAAR , geboren te Merksen op 12 september 2020 en gedoopt aan 

boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 12 september 2021. 

De meter en peter zijn Deferme Bert en Peleman Chantal.  

 

NINA WESTERLINCK, geboren te Brasschaat op 20 mei 2020 en gedoopt aan 
boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 26 september 2021. 
De meter en peter zijn Annick Peeters en Albert Westerlinck.  

Francois Govaert en Francine Courtois stapten op 28 augustus 
1971 in het huwelijk. 

Na vijf jaar op de Gova gevaren te hebben, verlieten ze het schip-
persleven om aan de wal te gaan werken. Francois werd bootsman 
aan de haven van Gent en Francine begon in de Unic aan de Mui-
de om haar loopbaan te eindigen bij de Federale Overheid. 

Samen namen veel ze deel bij activiteiten van het Nationale 
Scheepvaartcultuur, ook starten ze met vrienden een spaarkas op 
in de café Fluvial, waar menige schippers ingeschreven waren. 

Met corana viel alles stil maar toch werd alles in gereedheid gebracht om hun gou-
den jubileum te vieren. Op 28 augustus van dit jaar werd er dan ook samen met 
hun kinderen Johnny en Mirella , familie en vrienden een Corona veilig feestje ge-
houden.  

Op 9 sepember 2021 heeft aalm. Paul Renders 
het t/s Capibara mogen zegenen. Het schip heeft 
volgende afmetingen: Loa 86m00 - Br 9m60. 2 x 
Scania DC-13 312A Stage V motoren. De afwer-

king is gebeurt door Breko Shipbuilding & Repair, 
Papendrecht. De eigenaars zijn Filip en Nele 
Vandenbossche - Winkelmans van de firma VdB 
Energie. Van harte proficiat. 

GOUDEN JUBILEUM 

SCHEEPZEGENING  
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AGENDA 

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie 

Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245 

is uitgesteld naar een latere datum. 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

    

    

2/10/21 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

13/10/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

17/10/21 13u00 Mosselfeest - Lourdesvrienden De Cluyse 

20/10/21  Show Haaltert - Schippersgilde  

27/10/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

30/10/21 15u00 Feestnamiddag - Scheepsboys & Girls Dennenhof 

    

6/11/21 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

10/11/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

24/11/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

28/11/21  Schippersgilde Hof ter Delft 

    

4/12/21 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

8/12/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

18-21/12/21  Kerstcruise (VOLZET) Reisvrienden  

22/12/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

    

    



 9 

 
 

 
 

 
Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt, biedt  

Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven. 
 

Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele              

rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen 
 

Het Gouden Anker is gelegen op  
 ’t Eilandje te Antwerpen, vlak naast het  

Kempisch Dok en op wandelafstand van het 
MAS en de Schelde. 

 
Onze private aangelegde tuin  

is als het ware een oase van rust  
midden in de stad. 

 
Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier aan faciliteiten : 
 Dagelijkse verzorging 
 Variatie aan animatieactiviteiten 
 Kinesitherapie 
 Kapper & pedicure 
 Pastorale diensten 
 Sociale dienst 
 Eigen keuken met vers bereide maaltijden, ook mogelijk 

voor familie en bezoek 
 Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift 
 Private tuin met rechtstreekse toegang 
 Cafetaria  
 

Onze dagprijzen : 

Rusthuiskamer : € 64,04 / dag 

Assistentiewoning 
     -  Standaardflat : € 49,01 / dag 
     -  Hoekflat : € 54,82 / dag  
 

 
Graag meer info of komt u graag een kijkje nemen ? Wees welkom ! 

 

         03/202 88 30 

       info.goudenanker@amate.be  

Graag op afspraak – Mondmasker verplicht – Registratie verplicht 

Het Gouden Anker 

mailto:info.goudenanker@amate.be
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UIT DE OUDE DOOS 

ANTWERPEN OVERVLEUGELT BRUGGE 

“Op dertig jaar tijd werd Antwerpen opeens een belangrijke internationale haven 
omdat Zwin verzandde én – wat nog belangrijker was – er tijdens de hele vijftien-
de eeuw politieke strubbelingen waren in Vlaanderen terwijl het in Brabant rustig 
was.” Tot het einde van de Middeleeuwen was de Schelde immers de grens tus-
sen Brabant, dat tot het Duitse keizerrijk behoorde, en Vlaanderen dat een onder-
deel van Frankrijk was. Antwerpen functioneerde binnen het Brabantse systeem 
terwijl Brugge die rol binnen Vlaanderen speelde. In de 12

de
-13 eeuw was Brugge 

de grootste haven van Europa en had Antwerpen enkel een regionaal belang. Pas 
onder de Bourgondiërs, tijdens het bewind van Filips de Goede, worden Brabant 
en Vlaanderen verenigd en gaat Antwerpen Brugge overvleugelen, niet enkel om-
dat Brugge tegenslag had maar omdat Antwerpen de wind in de zeilen kreeg, al-
dus Jan Lampo: “Zo kende de 15

de
 eeuw enorme vloedgolven waardoor de Wes-

terschelde op een natuurlijke manier werd uitgespoeld en de schepen niet meer 
via de langere weg over de Oosterschelde naar Antwerpen moesten varen. En 
Antwerpen had nog een pluspunt, het was het einde van een landwegennet. De 
handelsstromen over land hebben de haven groot gemaakt. Antwerpen ligt 100 
km meer landinwaarts dan Brugge, dus 100 km dichter bij het Rijnland. Al van in 
de twaalfde eeuw werd Rijnwijn vanuit Antwerpen verscheept, bovendien was het 
toch gemakkelijk om vanuit Antwerpen Engeland te geraken." 

De slag van Woeringen van 1288 noemt Jan Lampo economisch veel belangrijker 
dan de Guldensporenslag: “In Woeringen veroverde Hertog Jan 1 Van Brabant 
Limburg waardoor de weg tussen Schelde en Maas - het grootste deel van de weg 
tussen Brugge en de Rijn – vrij en veilig werd. Bovendien hield Antwerpen in de 14 
eeuw, net zoals Bergen op Zoom, internationale jaarmarkten waar de groothande-
laren elkaar ontmoetten. Het contact tussen Duitsers en Engelsen werd in Antwer-
pen intens. Toen Engeland op het eind van de Middeleeuwen zelf laken produ-
ceerde, werd dat grotendeels in Antwerpen verkocht. De Hollanders kochten het 
Franse graan voor hun bierbrouwers in Antwerpen. Vanuit Duitsland kwamen eerst 
de Keulenaars met hun Rijnwijn, dan met producten uit de rest van Duitsland. 
Maar op het einde van de 15

de
 eeuw kwamen de Zuid Duitsers zelf naar Antwer-

pen voor de verkoop van hun zilver en koper.” 

Antwerpen zat op het knooppunt van oost en west, noord en zuid. Zelfs de koop-
lieden van Brugge kwamen naar Antwerpen om hun economie aan te zwengelen. 
Op dat moment steekt Antwerpen Brugge in snelvaart voorbij. Bovendien waren 
het einde van de Bourgondische periode steden als Brugge en Gent echte dwars-
liggers terwijl Antwerpen de kaart trok van hertog Maximiliaan van Oostenrijk. De 
hertog verplichtte de handelaars zich in Antwerpen te vestigen.  

 

DE GOUDEN EEUW 

Jan Lampo noemt dit alles de voorbereiding van de Gouden Eeuw: “De Portugese 
ontdekkingsreizigers die al een eeuw rond Afrika en Azië trokken, kwamen vanaf 

ANTWERPEN HEEFT DE STROOM MEE 
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dan met hun kruiden naar Antwerpen, daar vonden ze het ideale commerciële net-
werk om hun waar gemakkelijk te verdelen. De Duitsers kochten in Antwerpen de 
Portugese specerijen. De Portugezen kochten het zilver bij de Duitsers want in Azië 
was zilver zeldzamer en kostbaarder dan goud. De Duitse bankiers in Antwerpen 
investeerden in de Portugese handelexpedities. Wat de regelrechte tak off was 
voor de Antwerpse haven in het eerste kwart van de 16

de
 eeuw.” 

Die economische constellatie werkte stimulerend voor kunst en kunstambachten 
waarvoor de basis al werd gelegd in de 15

de
 eeuw. “Door de concurrentie met het 

Engelse laken, lag de inlandse lakenproductie plat,” weet Jan Lampo: 

“De ambachtslui en kooplui moesten omschakelen en legden zich toe op leerbe-
werking, vilten hoeden, houtsnijwerk, boekdrukkunst en schilderijen. In de 16

de
 

eeuw nam de productie van luxegoederen en kunstnijverheid enorm toe, denk 
maar aan de retabelen. Quinten Metsys kwam al in 1945 in Antwerpen wonen om-
dat er in Antwerpen toonzalen werden gebouwd waar tijdens jaarmarkten schilderij-
en en retabels voor de verkoop werden geëxposeerd. De paters Dominicanen had-
den een pand waar de zilversmeden tijdens de jaarmarkten hun producten konden 
tentoonstellen. Meer en meer artiesten kwamen in Antwerpen wonen en het bleef 
er vol kunstenaars tot in de zeventiende eeuw.” 

                                                                         Marlies van Bouwel.  

 

“Al gauw merkte ik een lacune op. We hadden geen leidraad over de geschiedenis 
van Antwerpen, daarom wilde ik een korte geschiedenis van de stad schrijven te 
beginnen met de Romeinen. Het verplichte me al de bestaande literatuur door de 
nemen. Maar sinds de dertig delen van Floris Prims is er niets meer geschreven.’’ 
Vermaerde Coopstadt” is een stand van zaken, een samenvatting van wat we nu 
weten.” 

                                                                        Jan Lampo. 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

 ONDER EDE 

Rechter:  
Beklaagde:  
Rechter:  
Beklaagde: 

 

 

 

Naar 't metrostation Waterloo  

in Londen, vroeg ik: "Twoto Loo."  

Iemand achter mij 
vroeg toen ook en zei: 
"For my wife and me, two to Loo too." 
 
 

Wel, 

Een notaris zoekt een nieuwe medewerker om de akten af te stempelen en die 
moet tot 10 kunnen tellen. De eerste sollicitant meldt zich en de notaris vraagt of  
hij tot 10 tellen.  
- Natuurlijk, antwoordt de man: 10, 9, 
- Kunt u qat ook omgekeerd?  
Nee, hiervoor werkte ik bij de NASA en daar telden we altijd zo.  
- Niet geschikt.  
Als de tweede sollicitant gevraagd wordt. of hij tot 10 kan tellen, antwoordt hij:  
- Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2.  
- Ja, maar kunt u niet de normale  
volgorde tellen?  
- Nee, zegt de man, ben postbode geweest en ik heb altijd zo geteld, toen de 
post bedeelde. 
- Niet geschikt! zegt de notaris en aan de derde kandidaat vraagt hij eveneens of 
hij tot 10 kan tellen.  
- Absoluut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  
- Dat is geweldig, waar werkte u vroeger? 
- Bij de gemeente. 
- Bij de gemeente? En kunt u nog verder tellen dan 10?  
- Natuurlijk: boer, dame, koning, aas!  
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03/231 93 26 

 

Woensdag 20 oktober 2021 

Muziekshow te Haaltert, Hof ten Eede. 

Prachtige optreden van de volgende artiesten: 

Dirk Bouters en Vanessa Chinitor, Micha Marah en Jules, de 

zotste aap van Vlaanderen (Mister Boullart). 

Om 10u15 vertrek met de autocar aan de halte Carrefour te 

Schoten, Bredabaan 967. 

Om 12u00 feestmaal 

Om 14u30 optreden van de artiesten 

‘s Avonds worden we verwend met frikadellen met kriekjes en brood. 

Prijs voor de leden 57 € - voor niet leden 62 €. 

Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 8 oktober 2021. 

Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 

Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 

of via e-mail: schippersgilde49@gmail.com 

Deelname aan de activiteit is op eigen verantwoordelijkheid. 

Het bestuur is niet aansprakelijk. 

mailto:schippersgilde49@gmail.com
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Na zo lange  tijd mogen wij terug bijeen komen. 

Door de omstandigheden, het is zeer moeilijke voor een etentje , te organiseren. 

Om 22 u. moeten café en restaurants dicht. 

Er is een kleine verandering. 

Onze eerste bijeenkomst van dit jaar, kaarten en teerling gaat door . 

Op dinsdag 29 juni van 14u. tot 18u. 

Op dinsdag 7 december om 13u. kaas diner, dansen als we mogen. 

Of anders kaart en teerlingen. 

Inschrijven ten laatste 25 november voor de leden. 

In afwachting jullie terug te zien 

Onze beste groeten, 

Monique en Hilaire 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77  - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

Aan iedereen jong van geest en die 80 jaren of meer  op zijn teller heeft staan . 

We weten allemaal dat “corona” een grote spelbreker is, niets is nog normaal. 

Maar we willen graag terug naar onze oude gewoontes, gezellig samenzijn om iets 
te vieren. 

Daarom deze oproep: We zouden jullie terug graag verwelkomen op het Kerkschip 
om Kerstmis te vieren. 

Als alles in goede zin blijft evolueren dan zou het kunnen doorgaan op  zaterdag 
11 december 2021. 

We zijn sinds december 2019 toch heel wat van onze mensen verloren, hetzij coro-
na of gewoon omdat de tijd van gaan, gekomen was. 

Daarom ook deze oproep aan de jonge 80-jarigen. 

We zouden graag weten  wie er nog geïnteresseerd is in deze bijeenkomst???? 

Laat eens iets weten, op gsm Diane: 0475 75 19 77 of bij de  Kon. Schippersgilde. 

Vele lieve groetjes van ons Jules en Diane Gyselinck-Verveynne en onze helpers. 

KERSTFEEST 80-JARIGE KERSCHIP 
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Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een 
tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvan-
gen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke 

maand de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook 

de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 
2021 !!!! 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

 Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kun-

 nen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. 

 Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67  

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 

 Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking  

(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Zo 3 okt 10u30 H. Mis  

Ma 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 5 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

P. Silveer Vermeulen,  Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals  0472 94 82 94 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  03 289 71 04 

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem     09 216 44 95 

• Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 253 89 02 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 

mailto:onsroer@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be

