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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 4 - EDITIE 9 - NOVEMBER 2022 

Allerzielen, 2 november.  En na de dood: wat dan?  
 
In de tijd van Jezus was het geloof in de opstanding van 
de doden nogal nieuw. Niet iedereen was overtuigd dat 
er leven na de dood was. En er werd tijdens zijn leven 
daar nog steeds over gedebatteerd. Er was een geschil 
tussen de farizeeën, die geloofden in een hiernamaals 
en de sadduceeën, die koppig weigerden daarin te gelo-
ven. Die laatsten willen Jezus laten zien hoe absurd het 
is te geloven in die opwekking van de doden door het 
verhaal te vertellen over een vrouw die tijdens haar le-
ven liefst maar zeven echtgenoten had. En zo willen ze 
dat geloof in een voortbestaan belachelijk maken. Want 
ze vragen aan Jezus met wie deze vrouw na haar dood 
dan wel een koppel zou vormen. In hun ogen is het non-
sens om te geloven in de mogelijkheid van een opstan-
ding. Hun redenering is immers gebaseerd op een logica 
van een simpele voortzetting tussen het aardse leven en 
dat van een mogelijk leven na de dood. 
De vraag naar een mogelijk leven na de dood leeft nu en 
altijd. Sommigen stellen zich het paradijs voor als een 
andere wereld dan die van de aarde, maar gemaakt 
voor eindeloos genot en geluk. Dat zal je volgens hen 
des te meer verdienen als je veel hebt geleden, als je 
hebt gekozen om te sterven om de vijanden van God te 
doden, om zo verzekerd te zijn van eeuwig geluk. (Zoals 
die Patriarch van Rusland het onlangs nog zei: “Die ster-
ven voor Rusland, aan hen worden al hun zonden ver-
geven: …) Dat beeld leeft trouwens nog altijd en zet 
mensen zelfs aan tot terreurdaden. 
De visie van Jezus op het leven na de dood heeft als ba-
sis het geloof in Gods trouwe liefde, en is niet gebaseerd 
op wetenschap of verstand. Het is niet gebaseerd op 
een wetenschappelijk bewijs ( bewijs dat trouwens om 
de haverklap verandert). God blijft de mens beminnen. 
Het gaat om liefde. Jezus beschrijft de wereld van God 
niet als een verlengstuk van onze aardse wereld, maar 
als een heel andere wereld die ontsnapt aan de verbeel-
ding en verstandelijke verklaringen. We kunnen alleen 
over de levenden spreken met aardse, menselijke woor-
den en beelden, maar deze woorden en beelden zijn he-
lemaal niet geschikt om te spreken over de wereld van 
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God waar afgestorvenen verder leven. Omdat het buiten al onze voorstellingen en 
al onze aardse beelden ligt. 
Net zoals Jezus zal Paulus het beeld van zaaien gebruiken om over de opstanding 
te spreken. Het zaad dat wordt gezaaid en dat in de grond valt, sterft en ondergaat 
een totale verandering die lijkt op een nieuw leven. Gelijkt de bloem soms op het 
zaadje waaruit ze voortkwam? Helemaal niet! 
Ook het beeld van de geboorte geeft ons een aanwijzing van wat de opstanding 
van de doden zou kunnen zijn. In de moederschoot kan het kind zich niet voorstel-
len hoe zijn leven eruit zou zien als het wordt geboren. Zijn geboorte ervaart het als 
een groot verlies, als een sterven. Toch is het voor de boreling de overgang naar 
een ander en nieuw leven. Zo kunnen we van de dood spreken als een nieuwe ge-
boorte. 
Paulus schrijft: “Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog 
in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik 
zelf gekend ben”. 
Maar mijn lievelingsvers van Paulus hierover is: 
“Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en het is in geen mensenhart op-
gekomen, wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.” (1 Corinthiërs 
2:9) 
 

 

Genegen, Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen 
 

 
 

LUCAS VAN DEN BERGHE, geboren 
te Wikrijk op 18 juli 2022 en gedoopt 
aan boord van het kerkschip door aal-
moezenier Paul Renders 8 oktober 
2022. Zoon van Marc Van den Berghe 
en Lena Verbrugge. De peters zijn 
Alex Van den Berghe en Bram Devet-
tere. Op de foto het viergeslacht van 
de familie Van Den Berghe. 
 
 
 
 
 
 
AARI DAVID SAGGER, geboren te Antwerpen op 27 oktober 2021 en gedoopt aan 
boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 30 oktober 2022. 
Zoon van Akaash Sagger en van Claudia Beisiegel. De meters zijn Nicole Beisiegel 
en Gabrielle Rauser. 

DOPEN 
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OVERLIJDENS 
 
Jeanne Kestemont, weduwe van Polydore De Clercq. Oud va-
rende van m/s Diane. Geboren te Antwerpen op 18 januari 1925 
en overleden te Schoten op 26 september 2022. Dit melden u met 
droefheid: Diane De Clercq en Etiënne De Smedt, haar dochter 
en schoonzoon, Stefan De Wilde en Linda Somers, Gervais, Gé-
rôme en Astrid, Girbaud. Jasmine De Wilde en Stefan Maes, Re-
naud en Melissa, Benoît, Antoine, haar klein- en achterkleinkin-

deren, de kinderen van Diane. Tania De Smedt en David Olislagers, Isabeau, Aure-
lie. De Smedt Olivier en Maroua Alhadad, Ben, Faye, Livya, Lyla. Christoph De 
Smedt en Samanta Rottiers, Ralph, Stella, Dries, kinderen en kleinkinderen van 
Etiënne. U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie bij te wonen op 
zaterdag 8 oktober 2022 om 10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Koningin, 
Ruusbroeckplein 2 te Schoten.  Aansluitend zullen we Jeanne in intieme kring be-
geleiden naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Schoten.  

 
François Zouter, echtgenoot van Rosa Bogaert. Oud varende 
van m/s Tancar. Geboren te Cendrecourt (FR) op 16 december 
1935 en overleden in het wzc Brembloem te Evergem op 6 okto-
ber 2022. Dit melden u diepbedroefd: Rosa Bogaert zijn echtge-
note Angelina en Marinus Van Wingen - De Witte de dochter en 
schoonzoon van Rosa. De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden 
in beperkte kring in de aula van het Uitvaartcenter De Piramide/

Sereni, Hoeksken 17 te Evergem op woensdag 12 oktober 2022 om 11.00 uur, ge-
volgd door de bijzetting in het columbarium. 

 
Isidore De Crick, echtgenoot van Pauline Bussens. Oud varen-
de. Geboren te Antwerpen op 17 februari 1923 en overleden te 
Ekeren in WZC Hof De Beuken op 8 oktober 2022. Dit melden u 
met droefheid: Pauline zijn echtgenote, Louis en Magda, Lionel en 
Helena, Ludward en Anita, zijn kinderen. Jürgen en Shirley. Frans 
en Cindy, Zita. David, Nick en Dina. Daisy. Lindsay en Benny, No-
mi, Norah J, Marlie, Benson en Brighton. Randy, Caitlin en Meg-
hean. Candy en Yves, Axl en Vince. Jordy en Shari, Lou en Billie, 
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. U wordt vriendelijk uit-
genodigd om samen met ons de uitvaartplechtigheid bij te wonen 

in de aula van Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren op 
vrijdag 14 oktober 2022 om 10.00 uur. De asverstrooiing geschiedt aansluitend op 
de strooiweide van de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei. 

 
Alice De Jonghe, weduwe van Jean Cleerbout. Oud varende 
van Rosalie II. geboren te Antwerpen op 25 september 1927 en 
overleden in AZ Rivierenland te Reet 
op 14 oktober 2022. Dit melden u: haar dochter en schoonzoon 
Gerard en Marianne Bruneel - Cleerbout, haar klein- en achter-
kleinkinderen Aurora Bruneel en zoon 
Immanuel Bruneel en zoon en dochter Cinderella Bruneel en 

dochters. De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft 
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De crematie en de bijzetting van de urne in het familiegraf op de Westerbegraaf-
plaats te Gent zullen plaatsvinden in intieme familiekring. 

 
Philomene Ravache, weduwe van Charel Scheppers. Oud 
varende van m/s Diala. Geboren op 15 augustus 1931 en 
overleden op 12 oktober 2022. Philomène is mama van Leo 
en Eliane Pauwels - Scheppers, Jean-Pierre en Viviane Lem-
mens - Scheppers, Frank Scheppers, meter, bomma en me-
mé van Valérie Pauwels en Tom Maes, Stan *. Bart Pauwels 
en Kim Van Der Parren, Robbe & Emma. Laura Lemmens en 
Michael Boué, Kaat, Jitse & Marilou. Timothy Lemmens, Lisa 
Lemmens en Koen Borgers, Lenn. Cédric Scheppers en Lotte 

Van Gucht, Juliette & Basil. Nathalie Scheppers en Mike Breugelmans, Sophie & 
Mateo. U wordt uitgenodigd, om samen met ons, afscheid te nemen van Philomène 
in de Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkerk te Merksem op donderdag 20 oktober 
2022 om 10.30 uur. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de be-
graafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.  

 
Josiane Colman, weduwe van Edmond 'Mon' Olislagers. 
Oud varend van m/s Comus 2. Geboren op 18 januari 1943 
en overleden op 14 oktober 2022. Joske was mama van Da-
vid en Tania Olislagers - De Smedt, Damienne Olislagers en 
Ronny De Wit. Bomma van Aurelie Olislagers, Isabeau Olisla-
gers, Anaïs Muyshondt, Yves Muyshondt. Wij nemen afscheid 
van Joske op zaterdag 22 oktober 2022 om 10.00 uur in de 
aula van Hof ter Delft te Ekeren, Laar 42. De urnebegraving 
zal, op een later tijdstip, in alle intimiteit plaatsvinden op het 

urnenveld van de begraafplaats te Sint - Job - In - ’t - Goor. 
 
Jozef Bogaert. Schipper van m/s Deo-Date en Arsene. Dit melden u met diepe 
droefheid: Séraphin (†) en Alida Bogaert – Van Daele zijn ouders, Rik en Alexia De 
Block – Bogaert zijn zus en schoonbroer. De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u 
vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in de aula van het funerarium Van den 
Abeele, Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze (Astene) op zaterdag 29 oktober om 10 u.  
Na de plechtigheid wordt Jozef zijn urne in de urnenkelder begraven op de be-
graafplaats Astene.  
 
NA GEKOMEN OVERLIJDENSBERICHTEN UIT LUIK 

 
Henri Drossaert, partner van Martine Vangenck. Oud varen-
de Henri (ouders). Geboren te Hasselt op 18 december 1954 
en overleden te Genk op 14 juli 2022. Hij was de lieve partner 
van Martine Vangenck. De trotse papa en opie van Denny 
Drossaert, Quiten, Zoë. Jami Drossaert. Verder delen in dit 
verdriet, Jeannine Kessen, moeder van de twee zonen. De 
afscheidsviering, gevolgd door de bijzetting van de asurn op 
de begraafplaats van Eiden Tuinwijk hebben plaats in intieme 
familiekring.  
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Yasmine Fijneman. Geboren op 6 juli 2010 en overleden op 30 juni 2022. Vincent 
Fijneman en Nora Talhaoui, broer Jonas Fijneman. Oma en opa, Rian ( †) Halet en 
Peter Fijneman, henna en jedi, Radia Talhaoui en Mohamed Talhaoui. Iedereen is 
van harte welkom op de afscheidspcermonie aan het clubhuis Kon. Liberty Yacht 
Club, Thonetlaan 131, 20202 Antwerpen op vrijdag 8 juli 2022 om 13u00 

 
Maria Jehaes, weduwe van André Meesters. Geboren te 
Hoeselt  op 25 juli 1921 en overleden in het WZC Demerhof 
te Bilzen op 13 juli 2022. Maria was de zus van Pater Jehaes 
van Luik. 
 
 
 
 
 
 
Margriet Vranken, echtgenoot van Hendrik Nederlof. Gebo-
ren te Luik op 26 oktober 1949 en overleden te Lanaken op 
26 augustus 2022. Het afscheid gevolgd door de crematie zal 
in intieme kring plaatsvinden.  
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

DATUM UUR                 

1/11/2022 10u30 Mis Allerheiligen      

2/11/2022 19u00 Mis Allerzielen opgeluisterd door "Het Koor"   

6/11/2022 10u30         

13/11/2022 10u30                 

20/11/2022 10u30         

27/11/2022 10u30 Mis Teerfeest Kon. Schippersgilde St. Jozef   

          

4/12/2022 10u30                 

11/12/2022 10u30         

18/12/2022 10u30                 

24/12/2022 22u30 Middernachtmis opgeluiderd door "Het Koor"  

    Monique Beerens en Familie Beerens - Van San Sommeren 

DATUM UUR REDEN 

zo 30 okt 2022  Hele dag Einde zomertijd 

di 1 nov 2022  Hele dag Allerheiligen 

za 5 nov 2022 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 9 nov 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

vr 11 nov 2022  Hele dag wapenstilstand 

wo 23 nov 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 27 nov 2022 12:30 - 22:00 Schippersgilde - Teerfeest "Ter Delft" 

za 3 dec 2022 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 7 dec 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 7 - za 10 dec 2022 Reisvrienden - Kerstcruise 

wo 7 - za 10 dec 2022 Scheepsboys - Kerstcruise 

wo 21 dec 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 24 dec 2022 18:00 - 12:30 
Kerstavond a/b kerkschip - inschrijven via 

03 482 02 82 - 0485 64 50 18 

zo 25 dec 2022  Kerstmis 

ma 26 dec 2022  Tweede kerstdag 

za 31 dec 2022 19:00 - …... 
Oudejaarsavond a/b kerkschip - inschrijven via 

03 482 02 82 - 0485 64 50 18 

AGENDA 
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Het appartement is gelegen op de  
2de verdieping  

Roggestraat 1te 2170 Merksem  
 
Het appartement omvat : 
Inkomhall - Living - Keuken - 2 slaap-
kamers waaronder één met klein bal-
kon - badkamer - WC - kleine berging. 
Er is een garage met eigen oprit.  
Voor inlichtingen + 32 474 41 65 16 
Dit appartement wordt volledig gereno-
veerd met nieuwe badkamer en nieu-

we volledige ingerichte keuken met keramische kookplaat, oven, dampkap, 
koelkast, en vaatwasser. Plaats voor diepvries, wasautomaat en droogkast is 
ook voorzien. 
Het appartement zal bewoonbaar zijn tegen de lente 2023. 

APPARTEMENT TE HUUR 

 KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Een gast in een restaurant is helemaal niet tevreden over wat hem wordt voorge-
schoteld en hij klaagt tegen de kelner: 
- Vroeger waren de biefstukken hier véél groter. 
- O, maar dat lijkt alleen maar zo, meneer. Dat is gezichtsbedrog. Dat komt door     
dat we onlangs verbouwingswerken hebben laten uitvoeren en daardoor lijkt het 
restaurant nu veel groter. 
 
Een toerist doolt rond in de woestijn. Hij vergaat van de dorst en kan amper nog 
lopen. Plots verschijnt er een man op een kameel. Er hangen zo'n 30 dassen 
over zijn rechterarm. 
- Water! roept de toerist. 
- Ik heb geen water, antwoordt de man 
op de kameel, maar ik kan u wel een prachtige das verkopen voor 15 euro. Ik wil 
geen das, ik wil water, zegt de man. 
- Voor 25 euro krijgt u twee dassen. 
- Ik wil geen dassen! Zeg me gewoon 
waar 1k water kan krijgen. 
- Oké. Ga de richting uit van waaruit ik kom. Even verder zult u een kleine palm-
boom en een gebouw zien staan. Daar kunt u water vinden. 
De man op dè kameel galoppeert verder en· de toerist volgt de aangewezen weg. 
Plots staat hij voor een restaurant. 
- Water, zegt hij tegen de man aan de ingang. 
- Ja, veel water hier, antwoordt hij. 
- Goddank, geef me snel een hele fles! 
- Het spijt me, meneer, wij bedienen 
alleen mensen die een· das dragen. 
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Ik ben gaan vissen maar vond mijn sigaretten niet. Dus heb ik deze van mijn zoon 
meegenomen. Na een uur had ik twee dolfijnen, vijf witte haaien en het monster 
van Loch Ness gevangen - straffe toebak. 
 
Applausje voor de mensen die over 7 maanden een baby verwachten. Jullie heb-
ben of een peperdure airco of jullie zijn echte strijders. 
 
Een koppel heeft ontdekt dat ze overdag alleen een vluggertje kunnen doen als ze 
hun zoontje naar het balkon sturen en hem verslag laten doen van alles wat zich 
afspeelt in de buurt. 
En aldus stond de jongen op het balkon en zei "de buren gaan wandelen", de 
Janssens krijgen een nieuw vloerkleed, de postbode heeft een pakje voor Tukkers, 
mijnheer en mevrouw Van Oosten hebben seks. 
'Wat zeg je nou' riep de vader. 'Hoe weet je dat ze seks hebben'? 'Nou, omdat hun 
zoontje ook op het balkon staat'. 
 
WIST JE DAT ... ? Line dansen uitgevonden is door vrouwen die in de rij stonden 
te wachten voor een WC - deur. 
 
Sinds het openen van mijn gas- en elektriciteitsrekening ben ik niet meer bang in 
het donker. 
 
De horeca kreukt onder de energieprijzen: 'Voor een bien cuit' vragen we wel een 
toeslag. 
 
Je merkt pas echt goed hoe oud je bent als je iets moet doen en ervoor op de 
grond gaat zitten en daarna weer probeert op te staan. 
 
Gisteravond door de buurt gewandeld. Alle stekkers van E-auto's uit de laadpalen 
getrokken. Dat spaart stroom # we doen het samen. 
 
Twee Schotten verlaten hun stamkroeg na een stevige borrel en terwijl ze over 
straat zwalpen, roept een van hen: 
- Ik zie alles dubbel! 
Daarop haalt zijn vriend zijn porte-monnee tevoorschijn, neemt er een bankbiljet 
van één pond uit en geeft dat aan hem: 
- Hier heb je de twee pond terug die ik gisteren van je geleend heb. 
 
Karel en Louis zouden de Weekadver-tentie ronddragen, maar het regen-de pij-
penstelen. Het was echt geen weer om een hond door te jagen. 
- Zouden we niet beter wachten tot morgen? vroeg Louis. 
- Akkoord, zei Karel. 
En ze gingen naar huis.  . 
Een uur later kwam Karel bij Louis langs, zo nat als een verzopen kat.  
- Wat is er met jou gebeurd? vroeg Louis. 
- Och, ik ben aan iedereen gaan zeggen dat het geen weer was om de krant te be-
zorgen en dat ze die morgen wel zullen krijgen. 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03 231 93 26 

BE69 9790 7428 2096 (Feestrekening) 

Zondag 27 november 2022 

  

Jaarlijks teerfeest in zaal “Ter Delft”. De deuren gaan open om 12,30 uur. All-in 

formule tot 22.00 uur. Voor de leden 98 € - voor niet leden 120 €. Inschrijven kan 

bij onze feestleidsters tot 11 november 2022. Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 

en/of Jenny Lobbestal – te. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 

 

Donderdag 12 januari 2023 

 

We gaan terug naar de Winterrevue gaan kijken. De voorstelling begint om 14u00. 

Kostprijs: leden: 30 € en niet leden 35 € 

Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 30 december 2022: Louisa Van Reeth – 

tel. 03/665.04.08 Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27Adres: 

Elckerlyc - Frankrijklei 85 - 87 2000 Antwerpen 

Bereikbaar via tram: 1 - Halte Stadspark 

        3 - 5 - 9 - 15 - Halte Opera 

        4 - 7 Halte Nationale bank 

 

Zondag 29 januari 2023 

  

Jonger dan je denkt in feestzaal “Dennenhof” te Maria-ter-Heide/Brasschaat, Bre-

da-baan 940. Om 10u30 H. Mis op het Kerkschip. Om 13u00 gaan de deuren 

open, gevolgd door een koud en warm buffet - All-in tot de koffie. Om 15u00 kun-

nen we onze calorieën kwijt geraken op de dansvloer. Prijs: 55 € voor de leden – 

60 € voor niet leden. Inschrijven kan bij onze feestleidsters: Louisa Van Reeth – 

tel. 03/665.04.08 Jenny Lobbestal tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 Inschrij-

ven kan tot 16 januari 2023 
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Eindelijk was het zover zaterdag 22 oktober 2022 het jubileum jaarfeest van             
50 jaar Scheepsboys en Girls. 
Wie had dat ooit durven denken dat we dat gingen halen maar het is ons gelukt. 
 
We begonnen deze mooie dag al om 11u30 met 45 leden die aanwezig waren voor 
de H mis op het Kerkschip,  die opgedragen werd door onze Proost en Schippers 
Aalmoezenier Pater Paul, voor de mooie muziek daar zorgde Marina voor, daarna 
de eerste receptie in het café als dank voor al de aanwezigen die naar het Kerk-
schip gekomen waren, niet te lang want het was tijd om naar het Kasteel van Bras-
schaat te gaan waar het grote jubileumfeest dat om 14u00 begon iedereen die in-
geschreven was kwam aan en werd verwelkomt en ontvangen door Marina en 
Chris. 
                                                                                                                                
Onder een prachtige zon en het uitzicht van het park van het Kasteel konden we 
aan de receptie beginnen met drank en hapjes in openlucht op het terras  iedereen 
blij om elkaar terug te zien wat bij te praten en goede dag te zeggen. 
 
Om 15u30 werd er gevraagd om naar beneden en aan tafel te gaan. Voor de eer-

ste keer in ons bestaan, moest 
de voorzitter en gans het bestuur 
onder een gigantisch groot en 
luid applaus van de trappen ko-
men en zo naar hun tafel te 
gaan , aan al de aanwezigen 
DANK U, dit was een prachtig 
WELKOM eerst een welkomst-
woordje van Jozef een gebedje 
van onze Proost Pater Paul en 
we konden beginnen aan het di-
ner. Maar niet lang rust want Ma-
rina nam de micro en begon te 
vertellen over de hoogte punten 

van 50 jaar Scheepsboys & Girls en huldigde Victor omdat hij al 30 jaar voorzitter 
is van deze mooie schippersvoetbalclub , hij werd samen met zijn vrouw Francia 
op het podium geroepen om een prachtig geschenk en bloemen in ontvangst te 
nemen. Victor bedankten de bestuursleden en oud-bestuursleden voor hun inzet 
want het is dankzij de inzet van al die mensen dat wij 50 jaar bestaan.  
We wilden voor dit jubileumfeest echt eens met een speciaal optreden uitpakken 
en om 17u00 was het zover , de fantastise ambiance makers van het moment wer-
den aangekondigd “DE ROMEO’S“, vanaf het eerste liedje zat de sfeer en ambian-
ce er in , al de vrouwen en fans van de Romeo’s op de dansvloer en er werd zon-
der stoppen 45 minuten lang gezongen en gedanst een prachtig optreden en erva-
ring, het is voorbij gevlogen en weg waren ze. Dan maar weer wat verder eten on-
ze hoofdschotel en de dessert. Tijd om nog wat huldegingen te doen we weten dat 

JUBILEUMFEEST SCHEEPSBOYS & GIRLS 
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Cyriel Vanhaecke de club heeft gesticht maar zonder bestuur is men niets en zo  
werd de Guillaume dan ook direct een van de eerste bestuursleden, wij zijn dan 
ook heel fier dat we hem als eerste kunnen vieren samen met zijn vrouw Augustine, 
als gewezen voorzitter en voor 50 jaar bestuurslid van Scheepboys & Girls ze 
kreeg dan ook van de voorzitter een aandenken en bloemen als dank. Rudi Van-
haecke, Jean Willems - Rita Roelants, Irma van Houteghem, Guillaume Willems - 
Augustine Joos, Rosa van Spitaels en Elza Vught waren een van de eerste leden 
die een lidkaart kochten en kregen zo dan als eerste een medailles en diploma van 
50 jaar lid, ook de 25 en 10 jarige leden werden gevierd met een medaille en diplo-
ma. 
 
21u00 tijd om er in te vliegen met onze ”DJ RIVERDANCE“ de dansvloer heeft niet 
leeg gestaan, rock en rol, trage liedjes en house muziek voor jong en oud werd er 
gespeelt, want onze club bestaat uit jonge en oudere leden dus voor ieder zijn gen-
re van muziek, om 24u00 kwamen ze dan nog rond met een bakje frieten en dat 
smaakt altijd. 
 
Aan alles komt een einde ook aan deze mooie Jubileum dag van 50 jaar Scheeps-
boys & Girls de laatste liedjes worden gespeelt want het is 2u00 in de nacht en we 
moeten stoppen een laatste dansje rond al de bestuursleden en het is gedaan, Jo-
zef en Marina bedankt voor de inzet en dit mooi feest. Met deze wil ik toch nog al 
de schippers , al de voetballers, al de sympathisanten al de sponsors, al de helpers 
bedanken, al wie ooit lid is geweest merci voor jullie steun al die 50 jaren  
 
Dank U                                                                                                                                      
 
Scheepsboys en Girls                  
 
Victor 
 

 

 

Bert neemt plaats naast een zwerver op een bank in het park.  
- Vorige week had ik nog alles, zegt de man, een dak boven mijn hoofd, een kamer 
voor mij alleen voorzien van radio, tv en computer een kok die mijn eten klaar-
maakte' ik kon de hele dag door koffie of thee drinken, mijn kleren werden gewas-
sen, ik kon gratis naar de dokter, de tandarts ... 
- Wat is er gebeurd? vraagt Bert drugs? Gokschulden? Een vrouw? '  
- Nee, antwoordt de zwerver ik werd vrijgelaten uit de gevangenis. 
 
Olivier belooft dat hij, eens hij en zijn verloofde getrouwd zijn, nooit meer zal drin-
ken. Nauwelijks enkele weken na hun huwelijk komt hij echter dronken thuis. Zijn 
vrouw neemt hem behoorlijk onder handen. Het helpt echter niet en een tijdje daar-
na komt hij weer dronken thuis. Zachtjes sluipt hij door de keukendeur naar binnen, 
pakt een paraplu, opent die en gaat op de vloer zitten wachten. 
- Wel, wat doe jij nu? vraagt zijn vrouw: als ze hem zo ziet zitten. 
- Ik wacht de bui af, antwoordt Olivier. 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Govermansdreef 38, 9940 Evergem  

Beste leden en vrienden, 

De laatste hand wordt gelegd aan de kerstmarktentrip. We bezoeken onder ande-

re Heidelberg en Speyer. Dit van 1 tot en met 4 december. Meer info volgt. 

Dinsdag 25 januari  14u00 Nieuwjaarsreceptie. 

  Kaart en teerlingspel 

Dinsdag 22 februari 14u00 Kaart en teerlingspel 

Dinsdag 29 maart 11u30 Een verzorgde kaas en wijn-diner 

 14u00 Dansgelegenheid ???? 

Dinsdag 26 april 14u00 Kaart en teerlingspel 

Dinsdag 31 mei 14u00 Kaart en teerlingspel 

Dinsdag 28 juni 11u30 Deuren gaan open 

  Verzorgd buffet voor onze leden 

Dinsdag 27 september 14u00 Kaart en teerlingspel 

Dinsdag 25 oktober 14u00 Kaart en teerlingspel 

Dinsdag 29 november 14u00 Kaart en teerlingspel 

Dinsdag 06 december  14u00 Kaart en teerlingspel 

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 
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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 
2022 !!!! 

 

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 

2022    

    

    

Di 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 4 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

