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 Na 800 jaar verlaten de minderbroeders noodge-

dwongen het oudste minderbroedersklooster van 

België in Sint-Truiden. Het museum DE MINDE-

RE moet de spirit van de minderbroeders er doen 

voortleven. Op 17 maart vindt de laatste eucha-

ristieviering in de Minderbroederskerk plaats. 

De minderbroeders vertrekken noodgedwongen 

uit het klooster in Sint-Truiden, omdat het financi-

eel onhoudbaar is om het nog langer open te 

houden voor 9 minderbroeders. 

De minderbroeders waren in de stad onder meer 

actief als broeder-brandweerman, verzorgden 

pestlijders en overleefden in 1940 zelfs een 

zwaar bombardement. 

Ze zullen nu deels naar Hasselt en Wilrijk verhui-

zen. 

Het gebouw is geen eigendom van de minder-
broeders, aangezien het een bedelorde is en de 
minderbroeders geen eigendommen hebben. 
Door de erfpacht tussen de kerkfabriek en de 
minderbroeders af te breken, kreeg de stad Sint-
Truiden de mogelijkheid om een nieuw erfpacht 
voor de komende 30 jaar af te sluiten. Het stads-
bestuur onderzoekt verschillende pistes voor een 
herbestemming van het gebouw. 

De minderbroeders willen hun spirit doen voortle-

ven in het museum DE MINDERE. "Het museum 

is belangrijk om de omslag naar de toekomst te 

maken. Mensen kunnen er via de nieuwe opstel-

ling zien en ervaren wat 800 jaar minderbroeders 

inhield. We willen graag dat elke Vlaming min-

stens één keer in zijn leven naar het museum 

komt", zegt Peter Preuveneers, communicatie-

verantwoordelijke van het museum. "Met de 

nieuwe opstelling proberen we het franciscaanse 

erfgoed te verbinden met de wereld van vandaag 

en een reflectie te bieden." 

De thema's van Franciscus van Assisi blijken re-

levanter dan ooit, bijvoorbeeld voor klimaatspij-

belaars. "Het is een heel relevante opstelling en 

Minderbroeders verlaten na 800 jaar klooster in Sint-Truiden 
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Senne Caenen, zoontje van Nico en Sabrina Aerts werd 

geboren te Merksem op 13 september 2018 en gedoopt 

aan boord van het kerkschip op 2 maart 2019. De peter 

en meter zijn Vincent Aerts en Evy La Rose. Adres: Piep 

in ’t Riet 19, 2040 Berendrecht. 

Mathéo Kwick, zoontje van Lorenzo en Mégane Cleer-

baut werd geboren te Brasschaat op 18 september 2018 

en gedoopt aan boord van het kerkschip op 16 maart 

2019. De peter en meter zijn Kenny Braeckmans en Sha-

nice Kwick. Adres: Ankerrui 42 bus 9, 2000 Antwerpen. 

Finn Van Wauwe, dochtertje van Ken en Sabrina Ver-

hoeven werd geboren te Edegem op 14 november 2011 

en gedoopt aan boord van het kerkschip op 17 maart 

2019.  De peter en meter zijn Danny Van Wouwe en Kelly 

Verhoeven. Adres: Kapellei 85, 2980 St. Antonius. 

Noëlle Antezak, dochtertje van Matthew en Laura De 

Belder werd geboren te Edegem op 20 december 2018 en 

gedoopt aan boord van het kerkschip op 23 maart 2019. 

De peter en meter zijn Wouter Rombouts en Vicky Le 

Bastard. Adres: Eenheidstraat 4, 2610 Wilrijk (grootouders 

m/s Zenith) 

Leander Bekaert, zoontje van Liesbeth Bekaert werd 

geboren te Wilrijk op 10 december 2018 en gedoopt aan 
boord van het kerkschip op 30 maart 2019. De peter en 
meter zijn Jente Daems en Julie Albert. Adres: Grijsdijk 
10, 2170 Merksem.  

Paul Renders, minderbroeder omf 

Aalmoezenier Rijn- & Binnenvaart Antwerpen 

DOPEN ook jongeren kunnen zich laten inspireren door Sint-

Franciscus, de patroonheilige van de ecologisten", legt Preu-

veneers uit. "Het is een museum voor jong en oud, en voor ie-

dereen die op zoek gaat naar nieuwe bewegingen. Denk maar 

aan onthaasten, consuminderen, de ecologische voetafdruk, 

de draagkracht van de planeet en respect voor andere reli-

gies. Franciscus is daar een rolmodel in." 

Op 17 maart wordt de deur van het klooster na de laatste eu-
charistieviering definitief dichtgetrokken. "Iedereen is uitgeno-
digd op de eucharistieviering om de minderbroeders een hart 
onder de riem te steken.  

Op 19 maart verhuizen we vervolgens de godslamp van de 

Minderbroederskerk naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en dan 

is het helemaal voorbij", besluit Preuveneers. 

Dinsdag vertellen de minderbroeders tijdens een persconfe-

rentie over hun vertrek uit Sint-Truiden en de nieuwe opstelling 

van het museum. 

Gardiaan Frans Cuypers, voorzitter van museum DE MINDE-

RE pater Bob Van Laer en de intussen 92-jarige stichter van 

DE MINDERE pater Herman Hansen zullen er terugblikken op 

800 jaar minderbroeders 

Uit: VRT Nieuws 03 mrt 2019 
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OVERLIJDENS  

Julien Vermast, echtgenoot van Jacqueline Vanderkaa. 

Oud-varende, hij werd geboren te Antwerpen op 10 maart 

1948 en overleed onverwachts te Schoten op 22 februari 

2019. Zijn kinderen zijn Bianca en Glenn Vermast-De 

Clercq, Tim en Joke Vermast-Stroobants. Zijn kleinkin-

deren, zijn broers (+), schoonbroers (+) en schoonzussen, 

zijn neven en nichten. Het afscheidsmoment vond plaats 

in het rouwentrum Van Staey-Leurs gevolgd door de as-

verstrooiing op de begraafplaats aldaar. Rouwadres; Fam. 

Vermast-Vanderkaa, p/a Uitvaartverzorging Van Staey-

Leurs, Theofiel Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten. 

Online ondoleren: www.vanstaeyleurs.be  

 

Theo Rooman, weduwnaar van Rosa Dewachter. Oud-

varende van het m/s Utilité, bewa-

kingsagent op rust van het Loodswe-

zen Antwerpen, Lid van de Koninklijke 

Schippersgilde St. Jozef, hij werd ge-

boren te Antwerpen op 14 februari 

1933 en overleed in Coda Hospice te 

Wuustwezel op 3 maart 2019. Zijn kin-

deren zijn Rudi en Linda Verheyen-

Rooman. Zijn kleinkinderen, achter-

kleinzoon, stiefkleinkinderen. De neven en nichten. De uit-

vaart had plaats in de St. Cordulakerk te Schoten-

Centrum gevolgd door de bijzetting van de urne op het ur-

nenveld van de begraafplaats aldaar. Online condoleren: 

www.daemsbegrafenissen.be 

 

Coleta Kiekens, weduwe van Frans Van Hemelrijk. Oud-

varende van het m/s Fraco, zij werd 

geboren te Hingene op 6 februari 

1928 en overleed te Deurne op 8 

maart 2019. Haar kinderen zijn Louis 

(+) en Nelly Van Hal-Van Hemerlrijk, 

François en Vera Van Hemelrijk-Van 

Roy, Joël en Anny Blommaert-Van 

Hemelrijk, Rudolf en Viviane Van He-

melrijk-Gyselinck. Haar klein- en ach-

terkleinkinderen. Haar zussen, schoonbroer, schoonzus, 

neven en nichten. De afscheidsplechtigheid rondom de 

asurne had plaats in de zaal Aster van het crematorium 

van Antwerpen gevolgd door de asverstrooiing op de be-

graafplaats Schoonselhof. Rouwadres: Fam. Van Hemel-

rijk, p/a Antwerps Uitvaartcentrum, Boelaarlei 100, 2140 

Borgerhout. Online condoleren: www.uitvaartcentrum.be 

 

Henri-Jean van der Heyden, echtgenoot van Micheline 

Finé. Oud-varende van het m/s Lau-

sanne, hij werd geboren te Helmond 

(NL) op 22 juli 1952 en zachtjes van 

ons heengegaan in het AZ Nikolaas 

op 20 maart 2019. Zijn kinderen zijn 

Stefan en Deborah van der Heyden-

Behiels, Jorre en Cynthia Geffens-van 

der Heyden. Zijn kleinkinderen, zijn 

zus, broer, schoonbroer. De afscheidsplechtigheid had 

http://www.vanstaeyleurs.be
http://www.daemsbegrafenissen.be
http://www.uitvaartcentrum.be
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achterkleinkinderen, haar zussen, broer, schoonzussen, 

schoonbroers, neven en nichten. De uitvaart had plaats in 

de dekenale St. Niklaaskerk te Lochristi gevolgd door de 

crematie en asverstrooiing op de begraafplaats aldaar. 

Rouwadres: Uitvaartverzorging De Ridder t.a.v. de fam. 

Huberta Danis, Koning Albertlaan 20 te 9080 Lochristi. 

Online condoleren: www.begrafenissenderidder.be 

 

Jacques Nortier, weduwnaar van Georgette De Wilde. 

Oud-varende van het m/s Deno, hij 

werd geboren te Deinze op 16 juli 

1932 en overleed in het AZ Jan Pal-

fijn op 14 maart 2019. Zijn zus, neven 

en nichten. De afscheidsplechtigheid 

had plaats in de kerk van O. L. Vrouw 

van Smarten te Merksem gevolgd 

door de asverspreiding op de ver-

spreidingsweide van de begraafplaats aldaar. Rouwadres: 

fam. Jacques Nortier, p.a. Uitvaartzorg L. Van Kuyk, 

Nieuwdreef 210, 2170 Merksem. Online condoleren: 

www.l-vankuyk.be 

Philippe Ringoot, echtgenoot van Denise Detremmerie. 

Zaakvoerder van Rederij Ringoot en 

zoon nv., hij werd geboren te Gent op 

22 oktober 1955 en overleed onver-

wacht thuis te Brasschaat op 25 

maart 2019. Zijn kinderen zijn (+) Syl-

vie Ringoot, Anthony en Sophie Ver-

heyen-Ringoot. Zijn kleinkind Axelle, 

plaats in de aula Chrysant van het crematorium te Antwer-

pen gevolgd door de urnebegraving op de begraafplaats 

te Merksem. Online condoleren: www.l-vankuyk.be 

 

Jeanne Pauwels, weduwe van Ferdinand De Thaey. 

Oud-varende en heeft  lang aan de 

beurs in Gent  het schipperscafé 

Transport open gehouden, zij werd 

geboren te Antwerpen op 1 oktober 

1920 en overleed in het WZC De Re-

fuge te Gent op 23 maart 2019. Haar 

kinderen zijn François en Arlette (+) 

Vansevenant-De Thaey. Haar klein- en achterkleinkin-

deren. De uitvaart had plaats in de Kerk Heilig Kerst te 

Gent gevolgd door de crematie en asverstrooiing op de 

begraafplaats van Evergem.  Rouwadres: Uitvaartcenter 

De Piramide, t.a.v. fam. Pauwels-Vansevevant, Hoeksken 

17, 9940 Evergem. Online condoleren: 

www.uitvaartcenterdepiramide.be 

 

Huberta Danis, weduwe van Léopold Vanderplas. Oud-

varende van het m/s Dava, zij werd 

geboren te Gent op 22 december 1937 

en overleed te Zaffelare op 10  maart 

2019. Haar kinderen zijn André en 

Margit Vanderplas-Papenheim, Daniel 

en Anita Vanderplas-Beckaert, Alain 

(+) Vanderplas, Patrick en Mickaëlla 

Vanderplas-Comeyne. Haar klein- en 

http://www.begrafenissenderidder.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.uitvaartcenterdepiramide.be
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zijn moeder (+) Roger en Solange Ringoot-De Meyer en 

levenspartner. Het afscheid had plaats in de St. Antonius-

kerk, Armand Reusenplein te Brasschaat-Centrum ge-

volgd door de bijzetting van de urne in de familiekelder op 

de begraafplaats Brasschaat-Rustoord. Rouwadres: Re-

derij Ringoot, Metropoolstraat 1, 2900 Schoten. Online 

condoleren: www.condoleances.be/philipperingoot 

 

Marcel Verbeeck, echtgenoot van Maria Diels. Oud-

schipper van het m/s Twee Gebroeders, hij 

werd geboren te Schoten op 28 augustus 

1932 en overleed te Maaseik op 20 maart 

2019. Zijn kinderen zijn Constant en Marina 

Verbeeck-Van Der Avoort, Joseph en Mireille 

Verbeeck-Salden. Zijn broers, zussen, ne-

ven en nichten. Zijn schoonbroers, schoon-

zussen, neven en nichten. Rouwadres: Fa-

milie Verbeeck-Diels, p.a. Europalaan 68, 3650 Dilsen-

Stokkem. 

 

Jozef De Lamper, echtgenoot van Denise Van Muylders. 
Oud-varende van het m/s Rupel en op-
leidingsschip m/s Themis, oud-leraar 
Rijn en Binnenvaart, hij werd geboren 
te Burcht op 7 augustus 1931 en over-
leed te Antwerpen in het GZA St. Vin-
centius op 27 februari 2019. Zijn doch-
ter is Viviane De Lamper. De families 
De Lamper en Van Muylders. De uit-

vaart had plaats in de aula van het Rouwcentrum Van Bo-
gaert te Antwerpen L. O. gevolgd door de asverspreiding 
op de strooiweide van de begraafplaats te Burcht. Rouw-
adres: Fam. Jozef De Lamper, p/a Begrafenissen Van Bo-
gaert, Statiestraat 15, 2070 Zwijndrecht. Online condole-
ren www.begrafenissenvanbogaert.be 

 

Luc Olislagers, partner van Chantal Willems. Oud schip-

per van het m/s Gano, hij werd gebo-

ren te Gent op 12 oktober 1967 en 

overleed te Edegem op 15 maart 2019. 

Zijn kinderen zijn Lazlo, Lorenzo en La-

rissa alsook Yonas en Yoni. Zijn broer, 

zus en partners, neven en nichten.  

De uitvaart had plaats in de aula van 

Hof Ter Delft te Ekeren. De urne van 

Luc zal thuis een bijzondere plaats krijgen. Online condo-

leren: www.l-vankuyk.be  

 

André Ego, echtgenoot van Rosa Ooms. Oud schipper 

van het m/s Anrolu, hij werd geboren te 

Gent op 24 mei 1927 en overleed te 

Roeselare op 16 maart 2019. Zijn kinderen 

Lucien en Linda Teerlijnck. Zijn kleinkin-

deren en achterkleinkinderen. Zijn schoon-

broer, schoonzus neven en nichten. De af-

scheidsplechtigheid had plaats in cremato-

rium Westlede te Lochtisti. Rouwadres: 

Sint-Elooistraat 44, 8570 Anzegem. 

http://www.condoleances.be/philipperingoot
http://www.begrafenissenvanbogaert.be
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97/5 - 2170 Merksem  

 03/231 93 26 -  schippersgilde49@gmail.com 

Zondag 14 april 2019 

Toneelnamiddag in het E.W.T. theater, Hertstraat 2, 2100 
Deurne. 

De opvoering van dit toneelstuk is getiteld “Moeidenie”. 

Deze gloednieuwe, diepmenselijke komedie van bij ons zal U 
doen glimlachten, schaterlachen, stil worden en nadenken 
over de kleine en de grote dingen des levens. 

Aanvang toneelnamiddag om 15 uur. Na de voorstelling wordt 
een kaasbuffet voorzien op het Kerkschip. 

Prijs: 37 € voor de leden, 42 € voor niet leden. 

Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 15 maart 2019: 

Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 

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

Op zondag 28 april 2019 vieren de Lourdesvrienden Schip-
pers feest aan boord van het Kerkschip te Antwerpen. 

10,30 uur Plechtige Eucharistieviering in de grote kapel. 

“Ons Koor” van het Kerkschip zorgt voor de muzikale omlijs-
ting. 

Na de H. Mis aperitief gevolgd door een middagmaal: voor-
gerecht, 

hoofdgerecht, dessert en koffie met gebak. 

Daarna dansgelegenheid om onze calorieën kwijt te gera-
ken. 

VOORJAARSFEEST LOURDESVRIENDEN 

De prijs voor de ganse dag bedraagt: 45 € 

In deze prijs is begrepen: aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, 
dessert, 

koffie en gebak. Wijnen en waters onbeperkt geschonken tot 18 
uur. 

De dranken (frisdranken, bieren, warme dranken en wijnen ge-
schonken  

na de koffie) zijn eveneens begrepen in de prijs. 

U kunt inschrijven bij Roger en Thérèse Van der Auwera-Vervliet 

Tel. 03/231.93.26 – GSM Roger 0477/62.55.74 – GSM Thérèse 
0479/59.69.37 

De verschuldigde bijdrage kan betaald worden via overschrij-
ving op de  

Bankrekening BE91 9794 3238 4676 van de Lourdesvrienden 
met vermelding 

“Voorjaarsfeest 28/04/19”. 

U bent pas ingeschreven na betaling  

ACTIE BROEDERLIJK DELEN 2019 
Het geld van de collectes en stortingen gebeurd tijdens de 
Veertigdagentijd gaat dit jaar 2019, solidair met de bisdommen 
in Vlaanderen, naar de actie Broederlijk Delen ten voordele 
van Guatemala. Alle informatie daarover kan U vinden op vol-
gende link: https://www.broederlijkdelen.be/nl/campagne-2019 
Wie nog een bijdrage wil storten kan dat nog doen op nrº: 
BE26 4090 0124 0129.   

Alvast heel hartelijk dank!  

https://www.broederlijkdelen.be/nl/campagne-2019
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Genietbaar oud worden  
Drie ex-collega’s zien mekaar na meerdere jaren terug: ‘Wat 

doet gij zoal sedert g’ in pensioen zijt?’ De eerste zegt: ik reis 

en fotografeer veel. De tweede zegt: ik tuinier graag. De der-

de zegt: ik doe heel dikwijls opsporingswerk. Opsporingswerk, 

hoezo ?? Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn hoorap-

paraat, mijn wandelstok, mijn sletsen, mijn gazet, mijn sleu-

tels,... 

Een ongetrouwd stelletje ligt in bed  
Hij: "Zeg me de drie woorden die geliefden voor altijd aan el-
kaar binden. Zij: "Ik ben zwanger." 

Trouwen  
Zij: "Nee Hans, ik ga pas ná het trouwen met je naar bed." Hij: 
"Bel me als je getrouwd bent." 

Partnerruil  
Ze liggen samen op de bank.  
Zo'n partnerruil is toch wel even wennen .."  
"Ja, ik zou wel eens willen weten wat onze vrouwen nu doen." 

Schoonheidssalon  
"Mevrouw Jansen praat niet meer met haar man."  
"Waarom niet?"  
"Ze vroeg hem om 100 euro om naar de schoonheidssalon te 
gaan."  
"Nou en?  
"Hij gaf haar 1.000 euro ... " 

 Afrika  
"Papa, klopt het dat in sommige delen van Afrika de mannen 
hun vrouw vóór het huwelijk niet kennen?  
"Dat is in elk land zo, mijn zoon ..." 

Blond 

Vraagt de ene blondine aan de ander:  

"Wat denk je dat verder weg is, Londen of de maan?"  
"Ja hallooooo ... kun je Londen vanaf hier zien?" 

Drankcontrole  
Politieagent: "Wat heeft u gedronken?"  
Bestuurder: "Schrijf maar op een krat bier; champagne kun je 
toch niet schrijven ..”  
Politieagent: "Uw naam" 
Bestuurder: "Zscherboinsky-Crzcypierzak."  
Politieagent: "Hoe schrijf je dat?"  
Bestuurder: "Met een liggend streepje." 

 

Een man vertelt de dokter dat hij zich wil laten steriliseren.  
"Dat is een behoorlijke ingreep", zegt de dokter. "Heeft u daar 
uitgebreid met uw vrouw over gesproken?"  
"Ja hoor", zegt de man, "ze is het er helemaal mee eens."  
"En uw kinderen?" vraagt de dokter, "staan die er ook ach-
ter?"  
"Ja hoor," zegt de man, "die ook. Ze hebben erover gestemd: 
17 zijn ervoor en maar 3 zijn tegen."  

Een dronken spookrijder wordt aangehouden door de politie!   
"Zò...en waar gaat mijnheer wel naartoe?" vraagt de agent 
streng.   
"Ik weet het eigenlijk nie meer", lult de man, "maar ...ik ben 
waarschijnlijk al veel te laat, ...want iedereen komt al terug!"   

Definitie van kaalheid 
Kaalheid is nudisme op hoog niveau. 

Baas tegen bediende 
"Je bent deze week al voor de vijfde keer te laat! Wat conclu-
deer je daaruit?" Zegt de bediende: "Dat het vrijdag is!!" 

het moet verdienen. 

Raadseltje 
Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in 
zit. 

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 
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Eucharistie Kerkschip te Antwerpen om 10u.30  
          

07 apr 1ste jaargetijde Pierre Lecour vanwege echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 

 5de jaargetijde Henri Westerlinck vanwege echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 

14 apr   Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor de overleden leden: 

 Van Steen Gustaaf echtgenote van Leemans Maria 

 Vermast Julien echtgenote van Vanderkaa Jacqueline 

         Rooman Theo weduwnaar van Dewachter Rosa  

21 apr Hoogfeest Pasen opgeluisterd door Ons Koor 

 Monique Beerens, familie Beerens en familie Van Sommeren 

27 apr H.Vormsel - Don Bosco Wijnegem en De Spits 

28 apr   Mariette Heirman vw Albert, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.  

 

05 mei 

12 mei   10 jgt. De Backer Victor vanwege echtgenote De Clercq Diana, kinderen, klein
 kinderen en achterkleinkinderen. 

19 mei Bedevaart Scherpenheuvel GEEN eucharistie op het kerkschip 

26 mei 3de jaargetijde Augustine Joos 

 1ste jaargetijde Licien Pauwels 

30 mei O.L.H. Hemelvaart en 1ste Communie  

 

02 jun Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor de overleden leden: 

 Poppe Charles weduwnaar  van Nauwelaers Rliane 

09 jun Pinksteren 

16 jun 

23 jun Monique Beerens (45 jaar op 27 juni) en fam. Beerens – Van Sommeren 

  

 

 

 

 

Herdenkingsmissen pater Machar en overleden 

familie 

     

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

sesteenweg 245, vw. de familie. 

 

 

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 
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AGENDA 

Za 6/04/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Za 6/04/19   Ledenvergadering/Revue a/b Kerkschip Scheepsboys 

Wo 10/04/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Zo 14/04/19 15u00 EWT Theater + Kaasavond Schippersgilde 

Zo 21/04/19 11u30 PAASBRUNCH inschrijven Taverne Kerkschip Kerkschip 

Di 23/04/19 10u00 Eucharistie Pasen Gouden Anker Gouden Anker 

Wo 24/04/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Zo 28/04/19 12u30 Voorjaarsfeest Lourdesvrienden Lourdesvrienden 

Za 4/05/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Za 04/05 - Za 11/05/19   Lourdesreis   

Za 4/05 - Zo 5/05/19  Rhein in Flammen Scheepsboys 

Wo 8/05/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Zo 19/05/19   Nationale Schippersbedevaart Scherpenheuvel Scherpenheuvel 

Wo 22/05/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Di 28/05/19 10u00 Eucharistie Gouden Anker Gouden Anker 

Za 1/06/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 5/06/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Do 13/06 -  Do 20/06/19  De reisvrienden gaan naar "De Provence"  

Wo 19/06/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Zo 23/06/19  BBQ - Voetbal Scheepsboys 

Zo 30/06/19   Autozoektocht Scheepsboys 
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SCHEEPSZEGENING 

doen op subsidies. De Pont des Trous bakent het einde van 

het historische hart van Doornik af. Het is een van de meest 

prestigieuze overblijfselen van de middeleeuwse militaire ar-

chitectuur in België en een van de laatste drie militaire rivier-

bruggen die vandaag nog bestaan in de wereld. De brug, ge-

bouwd op het einde van de 13de eeuw, maakte deel uit van de 

tweede stadswal van Doornik. 

De brug is niet geschikt voor de moderne binnenvaart. In het 
kader van de Seine-Scheldeverbinding werd een gedeeltelijke 
afbraak gepland om grotere schepen toe te laten, maar in 
2014 werd dit project om budgettaire redenen voor onbepaal-
de tijd uitgesteld. Er was toen ook grote commotie over ont-
staan in erfgoedmiddens. (Ingezonden door G. Vanhecke) 

De historische Pont des Trous of Gatenbrug over de 

Schelde in Doornik, wordt volgende winter afgebroken, 

maar zal in een gelijkaardige stijl worden heropgebouwd. 

© Getty  

Door de afbraak van de centrale boog wordt het mogelijk om 

er zwaardere schepen - tot 2.000 ton - te laten doorvaren in 

het kader van het Project Seine-Noord, waardoor het Franse 

en Belgische bassin met elkaar verbonden worden. 

In juni zou voor de afbraak een vergunning worden verleend. 

De werken zijn gepland voor volgende winter: ofwel eind dit 

jaar ofwel begin 2020. Nadien krijgt men een jaar om de her-

opbouw te bestuderen. 'De doelstelling is om de stijl van de 

brug te behouden, met een verbreding van de centrale boog 

en hergebruik van de originele materialen', verduidelijkt de 

Waalse minister van Openbare Werken Carlo Di Antonio 

(cdH). Unieke militaire rivierbrug 

Het project zou 12 miljoen euro kosten, maar kan een beroep 

Historische Pont des Trous in Doornik wordt afgebroken maar ook weer heropgeouwd 

Op vrijdag 29 maart 2019 om 17u.00 mocht aalmoezenier Paul 
Renders het MTS Antwerpen zegenen, het gaat hier om een 
schip van de vloot van de fam. Maes, de meter van het schip is 
het kleinkind Alice. Het schip lag voor de gelegenheid aan het 
Kattendijkdok. Het betreft hier een schip van 135 m. lang, 17,5 
m. breed en een hoogte van 5,1 m. De diepgang is 3,5m. en 
heeft laadcapaciteit van 8711 ton. Het schip heeft 12 tanks en 6 
Borneman pompen en 2 caterpillar motors aan boord. 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

Di 30 apr 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 28 mei  19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 25 jun 18u00  Gezellig en verzorgd avond buffet voor onze leden 

Di 24 sept 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 29 okt 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 26 nov 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 3 dec 18u00  Verzorgde kaas en wijnavond 

  20u30  Dansgelegenheid 

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 

REUNIE SCHIPPERSSCHOOL BRUGGE 

Op 5 oktober 2019 wordt er een reünie georganiseerd voor de oud-leerlingen van de schippersschool van Brugge. 

Indien U erbij wil zijn, graag een privé-bericht op Facebook of een e-mail naar: 

motorschip.rubicon@gmail.com. 

REUNIE SCHIPPERSSCHOOL BRUGGE 

mailto:motorschip.rubicon@gmail.com
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Doordat het kerkschip in Luik door vandalen vernield is, kunnen er spijtig genoeg geen H. Missen, alsook geen activiteiten plaatsvinden. 

We hebben dan een met de Pater gepraat, en nu gaat de Pater (zolang het de gezondheid van de Pater toelaat) hier in de kapel van Eisden 1 maal 

per maand de H. Mis komen doen. Maar in de winter bij slecht weer (vriezen of sneeuw) gaan de geplande datums NIET door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 
Martina, Jean  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 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Zo 7 apr 10u30 H. Mis  

Ma 22 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 5 mei  GEEN H. Mis  

Zo 19 mei 12u00 Schippersbedavaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek 

Za 18 mei  Breugelbuffet  

Zo 2 jun 10u30 H. Mis  

Zo 7 jul 10u30 H. Mis  

Zo 4 aug 10u30 H. Mis  

Zo 1 sept 10u30 H. Mis  

Za 14 sept  BBQ  

Zo 6 okt 10u30 H. Mis  

Vr 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 1 dec 10u30 H. Mis  
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REDACTIERAAD 
 

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

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

P. Silveer Vermeulen,  Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals  0475 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 

 

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 

INFORMATIE 


