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Voor de andere havens mag ook 
informatie doorgestuurd worden. 

Deze wordt vervolgens op de vol-
gende nieuwsbrief verwerkt. 

WOORDJE 
MARIA LICHTMIS  2 februari 2019 
  
Op 2 februari wordt het feest van de “Opdracht van Christus in de Tempel” gevierd, beter gekend onder 
de meer populaire naam “Maria Lichtmis”. Het is, anders dan de naam doet geloven, eerst een Christus
-feest en dan pas een Mariafeest. 
  
Maria Lichtmis doet ons aan het verhaal van de Opdracht of Presentatie van de Heer in de tempel van 
de evangelist Lucas herinneren (Lucas 2, 22-40). In dit hoofdstuk van zijn evangelie wordt beschreven 
dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat 
is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: veertig dagen na Kerstmis.  
  
De fundamentele grondgedachte is de openbaring van Christus als “het Licht dat voor alle volkeren 
straalt”. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de lichtprocessie 
tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 
2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen.  
  
Volgens de Thora moest Jezus, zoals iedere joods jongetje, aan God worden toegewijd. Dit gebruik 
ging gepaard met de rituele reiniging van de moeder. Volgens de Mozaïsche wetten was een vrouw die 
gebaard had, cultisch onrein omdat zij met bloed in aanraking was gekomen. In Leviticus 12,6 staat: 
“Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet ze, of ze nu van een zoon of van een doch-
ter bevallen is, een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif 
als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetings-
tent”.  
  
In Lucas 2, 25-28 staat hoe Maria en Jozef in de tempel een zekere Simeon ontmoetten. Deze “vrome 
en rechtvaardige man” had een openbaring van God ontvangen waarin hem beloofd werd dat hij niet 
zou sterven voordat hij met eigen ogen de Messias zou hebben gezien. Toen hij Jezus zag, besefte 
Simeon dat de aan hem gedane belofte  
werkelijkheid was geworden. Lucas laat hem vervolgens een lied zingen (Lucas 2, 29-32) dat in de 
christelijke liturgie een voorname rol is gaan spelen (in de Latijnse liturgie bekend onder de naam Nunc 
dimittis): “Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen 
heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard 
wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.”  
 Nadat Simeon dit lied gezongen had, zo vertelt Lucas, zegende hij hen. Tot Maria zei hij: “Weet wel dat 
velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist 
wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het 
licht komen.” (Lucas 2, 33-35).  
  
Maria en Jozef troffen in Jeruzalem ook de profetes Hanna aan: “Er was daar ook een profetes, Hanna, 
de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze 
zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe (het is niet duidelijk of ze 
84 jaar oud was of 84 jaar weduwe was, al naargelang de Bijbelvertaling). Ze was altijd in de tempel, 
waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht 
hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.” (Lucas 
2, 36-38). Ook Hanna herkende in Jezus de langverwachte Redder van Israël.  
  
Maria Lichtmis is een van de oudste christelijke feesten. Volgens de reisverslagen van de pelgrim Ege-
ria van Bordeaux (4e eeuw) weten we dat de Kerk van Jeruzalem het feest vierde op 14 februari. Op 
deze dag werd een plechtige processie naar de Verrijzenisbasiliek van Constantijn de Grote gehouden. 
Het feest had in Jeruzalem geen naam, maar werd aangeduid als de veertigste dag na Epifanie. Dat is 
zou het bewijs zijn dat in de oorspronkelijke viering van Epifanie, ook de geboorte van Christus werd 
herdacht.  
  
Vanuit Jeruzalem verspreidde het feest zich over de gehele Kerk. Na de invoering van Kerstmis werd 
het feest geleidelijk aan verplaatst naar 2  
februari. In het Oost-Romeinse Rijk werd het feest in de 6e eeuw ingevoerd. Keizer Justinianus I 
schreef het feest in 542 voor uit dankbaarheid dat de pestepidemie van Constantinopel was opgehou-
den.  
  
Iedere traditie heeft haar eigen naam aan het feest gegeven. In de Griekse traditie werd het Hypapante 
tou Kyriou (Ontmoeting des Heren) genoemd: de ontmoeting die de Heilige Familie had met Simeon en 
Hanna. De Armeniërs noemen het 'Intrede van de Zoon van God in de Tempel'. In het 7e-eeuwse sa-
cramentenboek Gelasianum heette het: Purificatio Beatae Mariae Virginis ('Reiniging van de Heilige 
Maagd Maria'), een naam die in de Tridentijnse ritus gehandhaafd bleef. In het Nederlandse taalgebied 
werd Maria Lichtmis ook wel Maria Zuivering genoemd.  
 
In de Westerse Kerk werd het feest werd geleidelijk aan ingevoerd. Daar ontplooide het feest zich tot 
een Mariafeest. Pas door de liturgische herbronning van het Tweede Vaticaans Concilie is Maria Licht-
mis in eerste plaats een Christus-feest geworden en pas in tweede instantie een Mariafeest. 
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DOPEN 

Oliver Ashley, dochtertje van 

Christopher en Lauren Loverie 

werd geboren op 1 januari 2018 te 

Australië en gedoopt aan boord van 

het kerkschip op 21 oktober 2018. 

De peter en meter zijn Nick Nagels 

en Kirsten Loverie. Adres: 12 Car-

mel Drive, 5290 SA Mount Gam-

bier, Australië.  

 

Mila Bier, dochtertje van Jannick 

en Kirsten Huysmans werd gebo-

ren op 8 augustus 2018 te Merk-

sem en gedoopt aan boord van het 

kerkschip 27 oktober 2018. De pe-

ter en meter zijn Aramis Bier en Er-

in Huysmans. Adres: Stokerijstraat 

30, 2110 Wijnegem.  

 

Jonathan Capiaux, zoontje van 

Robin en Marjan Beelen werd ge-

boren te Mechelen op 14 januari 

2018 en gedoopt aan boord van het 

kerkschip op 28 oktober 2018. De 

meters zijn Liesbeth Beelen en 

Martine Verloven. Leuvensesteen-

weg 155, 3191 Hever.  

Maria-Eleena De Rouck, dochter-

tje van Mike en Wendy De Bock 

werd geboren te Merksem op 01 

september 2016 en gedoopt aan 

boord van het kerkschip op 18 no-

vember 2018. De peter en meter 

zijn René De Rouck en Ellen Im-

pens. Adres: Jozef De Weerdtstraat 

37, 2180 Ekeren.  

 

Lucy Olislagers, dochtertje van 

Erik en Jessica Lecleir werd gebo-

ren te Brasschaat op 30 augustus 

2018 en gedoopt aan boord van het 

kerkschip op 16 december 2018. 

De peter en meter zijn Kevin Stoop 

en Jannice Lecleir. Adres: Baljuw-

laan 5, 2180 Ekeren (m/s Colibri)  
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Nota mbt. doopsel op het Kerkschip  

Dopen is gratis, maar men mag wel in gedachte nemen dat hieraan bepaalde 

kosten zijn verbonden zoals aankoop doopkaarsen, doopidentiteit formulier 

(verplicht door het bisdom), in de winter de kapel verwarmen. Daarom zou het 

meer dan welkom zijn dat hiervoor een vrije bijdrage zou gegeven worden om 

onze onkosten te dekken. Met dank. 



MOPPEN 

Crisis  

Dag Lowie! Dat is een tijd geleden zeg! Wat doe jij om den brode in de-

ze crisistijd? - Wel, ik ben meubelverkoper geworden. - Verkoop je nog-

al wat? - De mijne heb ik al verkocht. 

 

Schipper Hans was nooit getouwd geweest. Toen hij zijn einde voelde 

naderen, dacht hij aan zijn familieleden en ontbood een notaris. - Mijn-

heer de notaris, ik zou graag mijn testament maken. Wilt u zo goed zijn 

om het neer te schrijven? De notaris ging zitten en schreef . Het ene fa-

milielid kreeg 2000 euro, een ander 3000, nog een ander 5000 enz. 

Kortom, iedereen kreeg minstens 2000 euro. - Vertel mij eens, zei de 

zei de notaris, hebt u zoveel geld opzij kunnen leggen? - Neen, ant-

woordde Hans, eigenlijk bezit ik geen rooie duit, maar ik moet toch mijn 

goede bedoelingen tonen tegenover mijn familieleden. 

 

Bedeesd meisje: Op welke soort echtgenoot zou ik volgens jou mijn zin-

nen moeten zetten? Ervaren vriendin: Je zou de echtgenoten beter la-

ten voor wat ze zijn en je concentreren op de vrijgezellen.  

 

Papegaai Op een veiling wordt een papegaai aangeboden. - Ik bied 100 

euro, zegt één van de geïnteresseerden. - 110! roept een tweede stem 

op de achtergrond. - 120! roept de eerste weer. - 150! buldert de twee-

de stem. Dit gaat zo verder tot de eerste koper 300 euro biedt en de pa-

pegaai toegewezen krijgt. - Ik hoop toch maar dat hij spreekt, zegt de 

koper plotseling. - Wie, denkt u, heeft de prijs zo hoog opgedreven? 

antwoordt de papegaai 

 

- Mijn vrouw heeft ermee gedreigd dat ze van plan is van mij te 

scheiden, tenzij ik de hengelsport opgeef. - Oei, dat is minder leuk. 

- Inderdaad, ik zal haar missen. 
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Op 23 november 2018 om 

17u.30 mocht aalmoezenier 

Paul Renders drie schepen ge-

legen aan het Houtdok ter 

hoogte van het Kerkschip zege-

nen voor de fam. Gaston Pius. 

Het betrof de schepen, mts Tar-

ga, mts Spyder en mdb Narwal.  

Elisa ‘Lisette’ De Wilde. Oud-varende van het m/s Lisette, zij werd geboren te Ant-

werpen op 21 februari 1922 en overleed aldaar op 6 november 2018. Haar kinderen 

zijn Rika Vanhoyweghen en Erik (+) Wullaert, Paula en Stany Vanhoyweghen-Menten. 

Haar klein- en achterkleinkinderen, haar zus, schoonbroer, neef en nicht. De uitvaart 

had plaats in de kerk van De Verrezen Heer te Berchem gevolgd door de asversprei-

ding op de strooiweide van de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Fam. De Wilde-

Vanhoyweghen, p/a Marceau Uitvaartzorg, Grotesteenweg 55, 2600 Berchem.  

 

Julia Wytinck, weduwe van Jérômyr Vispoel en levensgezel van Jef Mees(+). Oud-

varende van het m/s Adeline, zij werd geboren in Antwerpen op 18 

september 1926 en overleed in het WZC Vulpia in Gent op 9 no-

vember 2018. Haar kinderen zijn Ronald Vispoel (+), Pascal Vis-

poel en Emilienne Matthijs, Jo en Marion Verberckt-Vispoel. Haar 

klein- en achterkleinkinderen, haar zussen, schoonbroers, neven 

en nichten. De afscheidsplechtigheid had plaats in het crematorium 

Westlede gevolgd door de bijzetting van de asurne op de begraaf-

plaats van Gentbrugge. Rouwadres: Fam. Vispoel-Wytinck, p.a. 

Uitvaart Mussche, Frans van Ryhovelaan 279a, 9000 Gent.  

 

Jules Toussaint, echtgenoot van Annick Guével. Hij werd geboren te Spontin op 21 

december 1927 en overleed te Antwerpen op 08 december 2018. Zijn ouders zijn Eu-

gene Toussaint en Ghislaine Nicolay. Hij heeft 3 kinderen waarvan 1 overleden. De 

uitvaart had plaats op het Kerkschip in Antwerpen, gevolgd door een alternatieve be-

waring. Rouwadres: Annick Guével, Ertbruggelaan 45 te 2100 Deurne.  
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Willy Verstraeten, weduwnaar van Hilda Goris en partner van Jenny Geerolf. 

Oud-varende van het m/s Splendor, lid van Biljartclub De 

Brem, hij werd geboren te Rouen (F) op 21 januari 1932 en 

overleed te Merksem in het AZ Jan Palfijn op 9 november 

2018. Zijn kinderen zijn Rudy en Sonia Dierckx-

Verstraeten, William en Martine Verstraeten-Buschgens. 

Zijn klein- en achterkleinkinderen, zijn schoonzus, schoon-

broer, neven en nichten. De afscheidsplechtigheid had 

plaats in de kerk O. L. Vrouw van Smarten te Merksem ge-

volgd door de urnebegraving in het urnebos op de begraafplaats aldaar  

 

Léontine Vande Meirssche, weduwe van Alfons De haeck. Oud-varende van 

het m/s Erpa, zij werd geboren op 5 januari 1929 en over-

leed op 7 november 2018. Haar kinderen zijn Eric (+) en 

Anita De haeck-Verstichel, Patrick en Christine De haeck-

Timmerman, Alain en Rita Goedgezelschap-De haeck, Mi-

riam De haeck. Haar kleinkinderen en achterkleinzoon, 

haar zus en schoonbroer, haar neven en nichten. De uit-

vaart had plaats in de kerk van O. L. Vrouw van Smarten 

te Merksem. De bijzetting van de urne in familiekring had 

plaats op latere datum. 

 

Mariette Van Osselaere, weduwe van Louis Weyckmans. Oud-varende van 

het m/s Deo-Juvante, lid van Okra Brasschaat, zij werd ge-

boren te Antwerpen op 5 oktober 1934 en overleed in Co-

da Hospice te Wuustwezel op 9 november 2018. Haar kin-

deren zijn Erwin en Nancy Weyckmans-Geeraerts, Danny 

en Simone Weyckmans-Triesman, José Weyckmans. De 

rouwplechtigheid had plaats in het Uitvaartcentrum Schil-

de. De assen van Mariette zullen terug toevertrouwd wor-

den aan de natuur.  

 

Gladys Daes. Oud-varende van het m/s Santa Fe, zij werd geboren te Waas-

ten op 28 november 1943 en overleed te Deurne op 14 ok-

tober 2018. Haar kinderen zijn Nancy Cool en partner Mi-

chel, Alain en Danielle Cool-Janssens. Haar kleinkinderen. 

De afscheidsplechtigheid had plaats te Deurne in het 

rouwcentrum Ceulemans gevolgd door de asverspreiding 

op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: A. en D. Cool-

Janssens, Weverstraat 189, 2530 Boechout.  
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Henri Notterdaeme, echtgenoot van Gabrielle Van Heffen. Oud-varende van 

het m/s Hermine, hij werd geboren te Nieuwpoort op 9 au-

gustus 1939 en overleed te Mariakerke op 13 november 

2018. Zijn kinderen zijn Geert en Irma Meiresonne-

Notterdaeme, Rudy en Brigitte Notterdaeme-Van Vlier-

berghe. Zijn klein- en achterkleinkinderen, zijn schoonzus, 

neven en nichten. De afscheidsplechtigheid had plaats in 

het crematorium Westlede te Lochristi gevolgd door de 

begrafenis van de urne in het urnenveld te Wondelgem. 

Rouwadres: Uitvaart Waeyenberghe, t.a.v. fam. Not-

terdaeme, Evergemsesteenweg 19, 9032 Wondelgem.  
 

Roger Fierant. Oud-varende, lid van de voetbalvereniging “Scheepsboys & 

Girls”, hij werd geboren te Brugge op 18 augustus 1955 en overleed te Rotter-

dam op 13 november 2018. Zijn zus, broers, schoonbroer, schoonzussen, ne-

ven en nichten, zijn petekind. De afscheidsplechtigheid had plaats in de aula 

van het Rouwcentrum Van Bogaert te 2050 Antwerpen gevolgd door de asver-

spreiding op de strooiweide van de begraafplaats te Zwijndrecht. Rouwadres: 

Mw. Claudia Fierant, V. Meesstraat 1 bus 3, 2900 Schoten.  

 

Johannes Van Wouwe “Frans”. Oud-varende van het m/s Paul, hij werd ge-

boren te Bornem op 16 oktober 1924 en overleed te Schoten op 6 december 

2018. Zijn kinderen zijn Paul en Marie-Louise Van Wouwe-Van Drom. Zijn zus, 

neven en nichten, achterneven en achternichten. De afscheidsplechtigheid had 

plaats in het rouwcentrum L. Van Kuyk te Merksem gevolgd door de bijzetting 

van de urne in het columbarium op de begraafplaats aldaar.  

 

Johann Vleminckx, echtgenoot van Nadine Chéron. Oud-varende van het m/s 

Celestine, medewerker op rust van het Gemeentelijk Ha-

venbedrijf Antwerpen, hij werd geboren te Oberhausen (D) 

op 02 juli 1948 en overleed te Antwerpen op 19 november 

2018. Zijn kinderen zijn Marvin Vleminckx (+), Sabrina 

Vleminckx en Francky Hennebert, Samuël en Wendy Vle-

minckx-Craes. Zijn kleinkinderen, zijn zussen, broer en 

schoonbroer. De afscheidsplechtigheid gevolgd door de 

asverstrooiing had plaats in intieme kring. Rouwadres: St. 

Lucaslaan 61, 2180 Ekeren.  
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Eucharistie Kerkschip te Antwerpen om 10u.30  
 

06 jan  

13 jan: Roger Van Osselaere  

20 jan: *voor ouders familie MELIS- DE LAMPER 

  *14de jaargetijde van JOSÉ VAN DESSEL  en voor overleden familieleden 

    van wege Edmond Van Damme   

27 jan  Jean Danis 

 

03 feb  Odile Van Dijck 

10 feb  Stefanie Rooman vanwege Daniel, Louise en Leopold 

17 feb  

24 feb  Monique Beerens, familie Beerens en famielie Van Sommeren 

 

03 mrt: 7e jgt. Machar Verhaeghe en overleden familie, vw. heel de schippersge-     

meenschap 

10 mrt  

17 mrt  familie De Koninck: De Koninck - Verschelden 

        De Koninck - De Groot 

        De Koninck - Van Rickstal 

        Fleerakkers - De Koninck 

        Van Reeth - De Koninck 

   Jaarmis vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen 

   August De Koninck vanwege echtgenote, kinderen en kleinkinderen 

             Willy De Konininck vanwege echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 

24 mrt: Frans Van Osselaere  

  

Herdenkingsmissen pater Machar en overleden familie 
     

- Zondag 03 maart om 10u.30 op het Kerkschip, vw. heel de schippersgemeenschap               

- Zondag 09 juni om 10u.00 in Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245, vw. 

  de familie. 

 

Nieuwjaarswensen  
 

Het Apostolaat der Schippers wenst alle lezers een voorspoedig en gelukkig Nieuw 

Jaar 2019 en vooral een goede gezondheid!!! 
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AGENDA APOSTOLAAT 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 
Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97/5 - 2170 Merksem  

 03/231 93 26 -  schippersgilde49@gmail.com 

Zondag 20 januari 2019 Jonger dan ge denkt in feestzaal “Dennenhof” te Maria-ter-

Heide/ Brasschaat, Bredabaan 940. Om 10,30 uur H. Mis op het Kerkschip. Om 12,30 

uur gaan de deuren open, gevolgd door een aperitief en heerlijke lunch. Om 15,00 uur 

kunnen we onze calorieën kwijtgeraken op de dansvloer. Prijs: 45 € voor de leden – 50 € 

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

03/665.04.08 en/of Jenny Lobbestal tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 Inschrijven 

kan tot 4 januari 2019.  

 

Donderdag 14 februari 2019 Vuurwerk in de Kaasboerin te Mol-Postel. In deze show 

treden op: Oscar Harris, Sasha & Davy, Daisy Thys, Patrick Onzea, Loïce Molla & Part-

ner, showballet Stardansers. 10,00 uur vertrek met de autocar aan de halte van de Car-

refour te Schoten, Bredabaan 967 (grote parking achterkant Inno, Pizza hut). 12,00 uur 

middagmaal: soep – hoofdschotel – dessert 14,15 uur show – 18,00 uur avondlunch. 

Prijs: 46 € voor de leden, 51 € 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 Inschrijven kan tot 30 januari 2019. 



AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT Locatie 

Wo 2/01/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Za 5/01/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 16/01/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Zo 20/01/19 12u30 Jonger dan je denkt - Dennenhof Schippersgilde 

Wo 30/01/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Do 31/01/19 10u00 Eucharistie Gouden Anker (onder voorbehoud)  

    

Za 2/02/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 13/02/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Do 14/02/19  Vuurwerk Kaasboerin te Postel Schippersgilde 

Za 23/02/19 14u00 - 18u00 Schippers Scheppen Schoonheid Kerkschip 

Zo 24/02/19 14u00 - 18u00 Schippers Scheppen Schoonheid Kerkschip 

Wo 27/02/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Do 28/02/19 10u00 Eucharistie Gouden Anker (onder voorbehoud)  

    

Za 2/03/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Za 02/03/19 14u00 - 18u00 Schippers Scheppen Schoonheid Kerkschip 

Zo 03/03/19 14u00 - 18u00 Schippers Scheppen Schoonheid Kerkschip 

Wo 10/03/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Za 09/03/19 14u00 - 18u00 Schippers Scheppen Schoonheid Kerkschip 

Zo 10/03/19 14u00 - 18u00 Schippers Scheppen Schoonheid Kerkschip 

Wo 13/03/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Zo 24/03/19 12u30 St. Jozeffeest - Dennenhof Schippersgilde 

Wo 27/03/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Wo 27/03/19 10u00 “Music & Comedy” show Haaltert Schippersgilde 

Vr 29/03/19 14u00 - 20u00 Open Scheepvaartdagen Waagnatie 

Za 30/03/19 14u00 - 20u00 Open Scheepvaartdagen Waagnatie 

Zo 31/03/19 14u00 - 20u00 Open Scheepvaartdagen Waagnatie 
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 
 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

P. Silveer Vermeulen,  

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 

 

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 


