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MEIMAAND … MARIAMAAND
Maria,
er is over U reeds veel geschreven.
Op vele plaatsen van onze wereld,
komen duizenden mensen naar U op bedevaart.
Zoals moeder ons leerde lopen,
ons heeft geholpen om groot te worden,
zo bent U Maria,
de moeder van ons geloof.
Help ons daarin groeien.
Help ons daarin groot worden.
Leer ons het geloof belijden.
Wijs ons hoe wij echte christenen kunnen zijn.
Maria,
moeder van de Heer,
zorg ervoor dat wij blijven geloven
elke dag wat meer.
Maria, laat ons in dank bidden,
bewaar en koester in uw moederhart
alles wat wij u toevertrouwen :
als vele kleine zorgen beginnen wegen,
als we zoeken naar genegenheid en begrip,
als moeheid en machteloosheid ons lam leggen,
als eenzaamheid zwaar drukt,
als opeenhopende last ons te boven gaat,
als ons geloof wankelt.
Moeder, wij danken u
dat gij ons in dit bidden steunt.
Maria, bescherm in uw goedheid
uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld,
bemoedig alle moeders die met veel zorgen zitten,
bewaar ons die nu bij u bidden
en ook allen die u nu al jaren vergeten zijn.
Blijf voor ons allen de moeder van Jezus.
Maria, wij danken U
dat wij vandaag zo met U konden bidden.
Heilige Maria,
moeder van Jezus, onze Heer,
wij willen ons vandaag
geheel aan U toewijden.
Wij erkennen dat Gij onze Moeder zijt.
Daarom stellen wij ons leven
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onder uw bescherming.
Leer ons leven naar het voorbeeld van
Jezus, Uw Zoon.
Geef ons een open oog
voor al wat mooi is in de wereld,
een open oor om te vernemen
wat het leven van ons vraagt,
en een hart dat open staat
voor de vreugde en het leed van de mensen.
Mogen wij,
met uw hulp en met Gods genade
de Blijde Boodschap brengen
aan de mensen van deze tijd.

Tot in Scherpenheuvel, Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen

SCHEEPZEGENING
Op zaterdag 9 april werd ingezegend door aalmoezenier Paul Renders ofm het
m/s ANIMO van Dhr. Kilian Mertens.

Lengte: 134.90
• Breedte: 11.45
• Diepgang: 3.13
• Holte: 4.25
•
Tonnage: 3152
•

•
•
•

.

Voortstuwing: Deutz TBD V16, 1691 kW/2300 pk, 1650 rpm
Kopschroef 1: 608 pk Scania Veth-Jeth
Kopschroef 2: 460 pk Scania Veth-Jeth
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OVERLIJDENS
François Poelman, weduwnaar van Jeanine Baert. Oud varende.
Geboren te Doornik op 30 september 1936 en overleden in het
WZC Sint-Elisabeth te Oostakker op 3 april 2022. Dit melden u
met droefheid: Anselme en Ghislaine Van Straeten - Poelman zijn
dochter en schoonzoon. Ray en Cynthia De Backer - Van Straeten, Niels, Mathias, Thomas, Werner en Kim Van Straeten - Mortier, Amélie, Guillaume, Nucca, Mattéo zijn klein- en achterkleinkinderen. U kan samen met ons afscheid nemen van François tijdens
de uitvaartplechtigheid, in aanwezigheid van de asurne, die zal
plaatshebben in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te
Lochristi op zaterdag 9 april 2022 om 15 uur. Na de plechtigheid kan u uw medeleven betuigen aan de familie. Daarna volgt de bijzetting van de asurne bij zijn echtgenote in de urnentuin van het crematorium Westlede te Lochristi.
Josiane Schollaert, weduwe van Louis Camerman. Oud varende
van m/s Emma. Geboren in Gent op 21 februari 1947 en er thuis
onverwachts overleden op 3 april 2022. Dit melden u bedroefd,
maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft: Angelique
Camerman, Noah Dejourné, Laurent Camerman haar kinderen en
kleinzoon. Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen in de kerk van de Heilige Kerst, Sleepstraat in Gent, op zaterdag 9 april 2022 om 10 uur. Na de crematie wordt de urne bijgezet
in het columbarium van de Westerbegraafplaats in Gent.
Joseph Govaert. Oud varende van m/s Luvua (ouders). Geboren
te Gent op 25 januari 1955 en plots thuis te Sint-Niklaas overleden
op 6 april 2022. Dit melden u: François en Francine Govaert Courtois, Johnny en Ilse Govaert - Candel, zoon Sil. Ric en Mirella
Degroote - Govaert, zoon Michiel zijn broer, schoonzus, neven en
nichten. De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 14 april 2022 om 12.30 uur,
in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi, gevolgd
door de asverstrooiing op de Westerbegraafplaats te Gent.
Edmond'Mon' Olislagers, echtgenoot van Josiana 'Joske' Colman. Oud varende van m/s Comus 2. Geboren op 14 december
1942 en overleden op 27 april 2022. Mon was echtgenoot van
Joske Colman, papa van David en Tania Olislagers - De Smedt,
Damienne Olislagers en Ronny De Wit, bompa van Aurelie Olislagers, Isabeau Olislagers, Anaïs Muyshondt, Yves Muyshondt.
Broer en schoonbroer van Pierre † en Veneranda † Olislagers Smet, Danny en Jenny Olislagers - Carron. Wij nemen afscheid
van Mon op woensdag 4 mei 2022 om 11.00 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.
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
1/05/2022
8/05/2022
15/05/2022
22/05/2022
26/05/2022
29/05/2022

10u30
10u30
10u30
10u30
10u30
10u30 47ste Schippersbedevaart Scherpenheuvel

Kapel is gesloten
5/06/2022
12/06/2022
19/06/2022
26/06/2022

10u30
10u30
10u30
10u30 48ste verjaardag Monique Beerens

50 jaar huwelijk van Henk en Ria op 24 juni
Familie Beerens - Van Sommeren
3/07/2022
10/07/2022
17/07/2022
24/07/2022
31/07/2022

10u30
10u30
10u30
10u30
10u30

Herdenkingsmis pater Machar
en overleden familie
Mis met familie
* KAPELLEN - HOOGBOOM
Zondag 26 juni 2022 om 10u00
Hoogboomsesteenweg 245
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AGENDA
DATUM
zo 1. mei 2022
za 7. mei 2022
di 10. mei 2022
wo 11. mei 2022
vr 13. mei 2022
za 14 - wo 18 mei 2022
di 17 - vr 20 mei 2022
wo 25. mei 2022
do 26. mei 2022

UUR
10:00 - 15:00
13:00 - 17:00
14:00 - 17:00
13:00 - 17:00

14:00 - 17:00
10:30 - 11:30

zo 29. mei 2022
11:00 - 12:00
za 4. jun 2022
10:00 - 15:00
zo 5. jun 2022
zo 5. jun - zo 12. jun 2022
ma 6. jun 2022
wo 8. jun 2022
14:00 - 17:00
di 14. jun 2022
wo 22. jun 2022
14:00 - 17:00
vr 24. jun 2022 - ma 4. jul 2022
za 2 jul 2022
wo 6. jul 2022
wo 20. jul 2022
do 21. jul 2022

REDEN
Dag van de Arbeid
ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
Vergadering Amandus Internationaal
VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Vergadering Amandus Internationaal
Lourdesreis - Lourdesvrienden
Nederland, kapittel ofm Renders P
VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
O.L.H. Hemelvaart
Eerste Communie om 10u30 op Kerkschip
Schippersbedevaart Scherpenheuvel
H. Mis in Basiliek
ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
Pinksteren
Zwitserland met Reisvrienden
Turnhout, Pinkster-slot-event van bisdom Antwerpen
VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Amandus Internationaal, hele dag
VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Vakantie P. Paul

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Nationale Feestdag
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Het Gouden Anker
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
7

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
Jantje loopt de winkel in met een ladder. 'Waarom heb je een ladder mee?',
vraagt de verkoper. Antwoordt Jantje: 'Voor al die hoge prijzen natuurlijk.
Mannen, ik heb even jullie hulp nodig. Ik zit hier thuis in een grote discussie met
de madam. Opeens zegt ze 'Je hebt gelijk'. Wat moet ik nu doen?
Een dame van in de 80 jaar komt binnen bij de dokter en zegt: "dokter, ik ben
teneinde raad."
Dokter: "wat is er aan de hand mevrouw?"
Dame:" och, veel: m'n oren suizen, m'n ogen pikken, m'n tanden staan los, 'k heb
zeer in de rug, reuma in m'n benen, wratten op m'n voeten, pijn aan m'n enkels;
dokter, wat mankeer ik toch?"
Dokter: "mevrouw, u mankeert niks, u heeft alles al."
Een klant komt met een driedubbele salto de bakkerswinkel binnen. 'Zo', zegt de
bakker, 'waar heb je dat geleerd?' 'Ik werk bij het circus', antwoordt de klant. De
volgende klant maakt een vierdubbele salto als hij binnenkomt. 'Jij werkt zeker
ook bij het circus!' zegt de bakker. 'Nee,' antwoordt de klant. 'Ik struikelde over de
deurmat.'
Hoe worden Nederlanders dronken met oudejaarsavond? Ze lopen in rondjes om
de tafel.
Een vrouw is eieren aan het bakken als haar man thuis komt. Hij wandelt de keuken in en begint onmiddelijk te roepen :
Pas op ! Pas op ! Meer boter! Draai ze om ! Draai ze om!
Boter, meer boter, zie je dat niet? Ze gaan aanbranden ! Pas toch op! Draai ze,
draai ze ! Schiet op, haast je, draai ze nu om! Nu!
Pas op, te veel boter, het gaat spatten ! Pas op! Je gaat je verbranden! Hola, hola, te veel boter! En te weinig zout,
De vrouw is compleet uit haar lood geslagen en gilt: "Waarom schreeuw jij zo ?
Wat is er met jou aan de hand ? "
De man draait zich om en zegt heel kalm terwijl hij de keuken verlaat:
"Gewoon, om je duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij naast me zit als ik met
de auto aan het rijden ben".
Johnnyken weent hevig op straat. Hij is niet te troosten.
Een man vraagt wat er is. Johnnyken zegt dat hij zijn passer verloren is , en zijn
pa zal heel kwaad zijn en slaan.
'Maar nee', zegt de man, 'zo'n vaart zal 't wel niet lopen zeker, voor een passer'.
Johnnyken daarop: "Je moest eens weten hoe mijn pa tekeer ging ... toen mijn
zus haar regels kwijt was !"
Gisteren in de lijnbus waren 2 vrouwen aan het kibbelen voor een plaats. Plots
stopt de chauffeur en gaat naar hen om te zeggen dat de lelijkste mag zitten.
Hebben ze toch de hele rit recht blijven staan, zeker.
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef
Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem
Tel.: 03 231 93 26
Woensdag 6 Juli 2022 naar het land van Altena.
Om 10,30 uur vertrekken we met bus aan halte Carrefour te Schoten, Bredabaan
967 (grote parking achterkant Inno, Pizzahut. Rond de middag worden we verwacht in het restaurant voor een driegangen verrassingsmenu. Na het middagmaal
maken we een mooie rondrit door het land van Altena, een historische landstreek in
het noorden van Noord Brabant. De weg voert ons over dijken en polder wegen
naar het vestingstadje Heusden. Nadien maken we een rondvaart – een stukje
over de Maas, het Heusdensch kanaal en de dode Maasarm. Dit is een beschermd
natuurgebied met talrijke watervogels. Verder genieten we van een afwisselend
landschap, haventjes met woonschepen, molens en uitgestrekte uiterwaarden.
Prijs: 65 € voor de leden en 80 € 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. Ik stort het bedrag voor 13/06/22 op BE65 9790 7428 2096 Kon. Schippersgilde St Jozef met vermelding “Gildereis 2022”

SCHEEPSBOYS & GIRLS
Zetel & Secretariaat

Papaverstraat 39
2170 Merksem
Tel.: 03 646 60 40

Zondag 26 juni 2022 : autozoektocht
Zie info verder in nieuwsbrief

Zaterdag 22 oktober 2022 : jubileum jaarfeest ‘50 jaar’ bestaan
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47ste Nationale Schippersbedevaart naar Scherpenheuvel op zondag 29 mei 2022
Busreis programma
08u45: vertrek bus Carrefour Schoten (achterparking Pizzahut/Inno)
10u30: samenkomst aan de Basiliek in Scherpenheuvel, achter de Basiliek.
Zij die met de auto komen, kunnen hier aansluiten.
11u00: Plechtige H.Mis voorgegaan door de schippersaalmoezeniers,
opgeluisterd door “Ons Koor”.
Vlaggen en standaard vooraan plaatsnemen a.u.b!
12u30: Gezamenlijk middagmaal, 3 gangenmenu + tas koffie/thee
15u00: verzamelen voor de basiliek om vandaar uit – met vlaggen op kop –
In groepen de rozenkrans aan te vangen, onder leiding van de aalmoezeniers.
(Korte ommegang rond de Basiliek is ook voorzien)
Daarna vrije tijd in Scherpenheuvel tot 18u00.
18u30: vertrek huiswaarts.
Inschrijven

• Bij Eddy en Jenny Munghen-Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem
Tel 03 289 71 04 – GSM Eddy 0475 77 29 25 – GSM Jenny 0472 60 22 27
of per email: Jenny.lobbestal@telenet.be
Deelnameprijs voor autobus en middagmaal is 33 € per persoon.
Kinderen tot 12 jaar betalen 20 € per persoon.
Prijs ENKEL voor autobus is 11 € per persoon.
Te storten op bankrekening: BE65 9790 7428 2096 – Kon. Schippersgilde St Jozef
Vul onderstaand strookje in, stuur het op of geef het af eventueel samen met het bedrag aan
Eddy of Jenny voor 20 mei 2022. U bent pas ingeschreven als u betaald hebt.
——————————————————————————————————————————Inschrijvingsformulier Scherpenheuvel 29 mei 2022
Ons gezin (naam+voornaam) ……………………………………………………………….
Autobus/middagmaal …….…….. volwassenen aan 33 € per persoon = ………
…….…….. kinderen aan 20 € per kind = ………
Enkel autobus …….…….. personen aan 11 € per persoon = ..……..

Betaald contant: .................. € aan ………………………………………….
Welkom aan iedereen
Maria Beware Al Die Varen!
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Playbackshow Scheepsboys en Girls 2022
De volledige Crazy Crew was zo blij en opgeladen dat we na 2 jaar coronatijd terug mochten optreden, na een paar weken oefenen zat het weer allemaal terug in
onze hoofden, en we dachten we gaan onze schippers ouders van de Gouden Anker op een maandag ook eens een gezellige namiddag geven met onze Crazy
Crew plakbackshow, en tegelijk een heel goede repetitie voor ons team, en ja iedereen deed goed mee de ambiance zat er goed in, de bewoners waren blij om
toch ook eens iets anders te doen gehad hebben.
De zaterdag 2 april was het dan zover voor
de Scheepsboys en Girls op het Kerkschip,
allemaal blije schippers gezichten die terug
bijeen kwamen, eerst voor een etentje en
dan ons optreden, tijdens het aperitief en de
hapjes werd er al goed bij gepraat, verder
kon iedereen eten gaan halen aan het buffet
en daarna nog verschillende dessertjes met
koffie, dit was het eerste groot feestje voor
onze nieuwe uitbaters, Linda, Jan, de kok
Steven en Cynthia. Proficiat het was echt
heel lekker eten en prachtig opgediend.

Om 20.30 uur konden we aan onze schippers playbackshow beginnen, we hadden
het podium versiert met zilver en daarop lichten gezet dat het wat meer glinsterde,
allemaal gekleed in glinster pakjes begonnen we met het disco nummer: Crying at
the Discoteque, iedereen playbackte zijn nummer in het Engelse, Nederlands en
Franse liedjes tussendoor een stekskes en enkele moppen, Willy Sommers , Jennifer Rush , Frank Galan, Edith Piaf, Donna Hightower, Lisa Stansfield, Lulu en Samantha waren in ons eerste gedeelte.
Het tweede gedeelte Barbarella, Conchita Wurst, Eddy Wally, Alain Chamfort, Mireille Mathieu, Bonny Taylor, Adele en Mouth & MacNeal.
Het derde gedeelte als opener Tina Turner,
Dana Winner, Koos Albert en Corry Konings,
Céline Dion, Spice Girls en als laatste deden
we allemaal samen een polonaise liedje, er
werd een applaus gevraagd voor onze playbackers Mieke, Linda, Chris, Greet, Maria,
Eliane, Monique, Victor, de sketskes moppen
en presentator Jozef en Walter, voor de muziek en de belichting Richard. Bedankt en
proficiat aan het Crazy Crew team voor jullie
inzet het was prachtig en een heel mooie optreden , heel de avond werd er mee gezongen door het publiek en was er een ongelofelijke ambiance. Hopelijk tot volgend
jaar, het was 01.00 uur en dus tijd om weer alles op te ruimen en in orde te zetten
in de kerk voor de mis van morgen
Verslag Victor
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Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

1ste Dansnamiddag Scheepsboys en Girls

Ons 50 jubileumjaar Scheepsboys en Girls willen wij vieren met eens iets nieuws
te proberen, door de corona hebben 2 jaar verloren om ons te kunnen amuseren
en te dansen en dat willen we terug inhalen. Daarom was er op dinsdag 12 april
een dansnamiddag op het Kerkschip
Om 14.00 uur kwamen de eerste dans liefhebbers binnen , na elkaar lang niet gezien te hebben werd er ook weer eerst veel bijgepraat, maar na een uurtje begon
onze DJ . BJORN met muziek te spelen en konden we weer dansen.
We waren maar met 50 personen maar wel allemaal gekomen om ons te amuseren en er was heel veel plezier en werd er heel veel gedanst, rond 18.00 uur even
aan onze maag denken want er waren 2 broodjes voorzien, daarna nog twee uurtjes gas geven want om 20.30 uur was het gedaan.
Bedankt aan onze eerste namiddag dansers in de week en onze DJ Bjorn voor de
mooi dansmuziek en ambiance.
Spijtig van wie er niet bij was want
Hopelijk tot een volgende keer in het najaar

die

hebben

wat

gemist.

Verslag Victor

Busreis : ???????
Dansnamiddag : einde september
Jaarfeest 50 jaar : 22 oktober 2022
Kerstmarkt : december
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent
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

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

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR
Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Govermansdreef 38, 9940 Evergem
Vr. 29 april 2022 om 18u30: Steak à volenté met peper-, champignon– en bearnaisesaus, kroketten en koude groenten.
Za. 2 juli 2022 om 12u00: BBQ Time
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BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN
HET KERKSCHIP VAN LUIK
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 ontvangen 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
2022
Ma 18 apr
Zo 1 mei
Zo 29 mei
Zo 3 jul
Zo 7 aug
Zo 4 sept
Zo 2 okt
Di 1 nov
Zo 4 dec

15u00
10u30
11u00
10u30
10u30
10u30
10u30
15u00
10u30

H. Mis Paasmaandagviering
H. Mis
Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek
H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis Allerheiligen
H. Mis

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 kunnen 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
15

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
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