
 1 

 

Een gebed voor de vakantie 
God, geef mij een hart dat vakantie kan ne-
men, zich even uit het gareel van de zorg 
en de verantwoordelijkheid los kan maken, 
de aarde kan proeven en ruiken 
en de lucht en het water en de mensen erbij. 
 
Geef mij een hart, God, 
dat – klein als een kind – de verrassing be-
leeft van elke nieuwe morgen en elke nieuwe 
horizon, dat zich laat drijven op de wolken 
en gaat rusten in een ondergaande zon. 
 
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar 
de vogels en kan glimlachen bij de verre ge-
luiden van koeien als de morgen begint. 
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat 
naar vreemde mensen en andere dingen 
en gelukkig is om hun anders-zijn. 
 
Geef mij een hart dat nog kan spelen, 
en alles kan vergeten bij een bal in het water 
of een kind in het zand. 
Geef mij een hart God, een open hart en open 
handen om naar mensen toe te gaan, 
te luisteren naar hun verhalen en te snoepen 
van hun vriendschap als de avond valt. 

Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rust-
bank in de zomer – iedere voorbijganger, ie-
der mens langs de baan. 
Geef mij een hart dat zich wil bekeren 
tot de eenvoud en het geluk om kleine din-
gen, een hart dat kan bewonderen, zonder te 
bezitten, en kan bidden zonder woorden, 
een hart dat doorheen de dingen 
kan schouwen naar Uw oneindigheid. 
 
God, geef mij een hart dat vakantie kan ne-
men zoals Gij, op die zevende dag, toen alles 
weer goed was wat Gij had gemaakt. 
 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of 
mijn fiets zal gebruiken, 
of ik de andere kant van de wereld 
of de andere kant van mijn dorp zal zien, 
of de kracht van mijn lichaam zal meten met 
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de golven, 
of stil van de zetel naar het bed zal gaan, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen …en dan is het 
feest al begonnen. 
 
Manu Verhulst Bron: Eensgezind volharden in ge-
bed, Brepols, Turnhout, 1988, p. 530-532.  

Paul Renders, minderbroeder omf 

Aalmoezenier Rijn- & Binnenvaart Antwerpen 

DOPEN 

Leon Ryckebusch, zoontje van Bart en Berlinda Olisla-

gers werd geboren te Wilrijk op 19 juli 2018 en gedoopt 

aan boord van het kerkschip op 16 juni 2019. Peter en me-

ter zijn Roy De Roeck en Marleen Ryckebusch. Adres: Rue 

de la Digue 97, 4684 Oupeye. (m/s Citius) 

Alexander Albrecht, zoontje van Lazlo en Felicité Mer-

tens werd geboren de Deurne op 18 maart 2019 en ge-
doopt aan boord van het kerkschip op 31 mei 2019. Peter 
en meter zijn Sergey Mertens en Samintha Goormans. 
Adres: Rue de la Digue 97, 4684 Oupeye (m/s Avaro) 

Yelrijk Jaryd Cotacachi  Moran, zoontje van Juan 

Javier en Sayana M. Moran werd geboren te Antwerpen 

op 02 februari 2016 en gedoopt aan boord van het kerk-

schip op 29 mei 2019. Peter en meter zijn Luis Cotaca-

chi en Nancy Moran. Adres: Hardenvoort 36, 2060 Ant-

werpen 

Nathalie Akemy Cotacachi  Moran, dochtertje van 

Juan Javier en Sayana M. Moran werd geboren te Ant-
werpen op 09 april 2018 en gedoopt aan boord van het 
kerkschip op 29 mei 2019. Peter en meter zijn Nelson 
Cotacachi en Sara Arias.  

HUWELIJK 

Op 25 mei 2019 werd het huwelijk van Maarten Cochez 

en Yana Anken ingezegend aan boord van het kerk-

schip door Diaken Eric Bochar. 

Op 01 juni 2019 werd het huwelijk van Anthony Callens 
en Mariko De Pauw ingezegend aan 
boord van het kerkschip door aalmoeze-
nier Paul Renders.  

Joseph Van Praet is verhuisd naar Bredabaan 411/1 

2930 Brasschaat  

VERHHUIS 

Op 18 juni 2019 mocht de aalmoezenier Paul Renders het m/s 

Vesper van Nicolai Mertens en Annouchka Kai inzegenen aan 

het Albertkanaal in Wijnegem. 

SCHEEPSZEGENING 
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Gustave Bal, weduwnaar van Edmée Van den 
Broeck. Oud-varende van het m/s 
Passaat en Montserrat, hij werd ge-
boren te Haccourt op 11 augustus 
1929 en overleed te Antwerpen op 
13 juni 2019. Zijn kinderen zijn Guy 
en Mariette Cap-Bal, Werner en 
Nancy Bal-Los. Zijn kleinkinderen, 
zus, schoonbroer en schoonzus, 
neven en nichten. De afscheids-

plechtigheid had plaats in de kerk van O. L. Vrouw van 
Smarten te Merksem gevolgd door de teraardebestel-
ling op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Fam. Bal-
Van den Broeck, p.a. Uitvaartzorg L. Van Kuyk, Nieuw-
dreef 210, 2170 Merksem. Online condoleren: www.l-
vankuyk.be  
 
Myriam Deleu, geboren in Vilvoorde op 3 juli 1953 en 

plotseling overleden in Veurne op 
12 mei 2019. Haar kinderen zijn 
Sabine en Wim Duyck - Sampers. 
Haar kleinzonen zin Dylan en Day-
ne. Haar broer en schoonzus, ne-
ven en nichten, achterneefjes en 
achternichtjes. De afscheidsplech-
tigheid rond de asurne had plaats 
in de St-Pieterskerk in Koksijde-
Dorp gevolgd door de teraardebe-

stelling op de begraafplaats van Koksijde-Dorp. Digitaal 
condoleren kan via www.uitvaartcentrum-kesteloot.be 

 

OVERLIJDENS 

Wladimir Sleeuwaert, weduwnaar van Jeanine Coupé en 

levensgezel van Gisele Verstrepen. Oud-
varende van het m/s Hydra, hij werd geboren 
te Antwerpen op 29 januari 1930 en overleed 
in het Woonzorgcentrum Ter Hovingen te 
Gentbrugge op 9 juni 2019. Zijn kinderen zijn 
Ulysse en Linda Sleeuwaert-Mussche, Char-
les en Gladys Dierinck-Sleeuwaert. Zijn klein- 
en achterkleinkinderen. Zijn schoonzus, ne-

ven en nichten. De afscheidsviering met asurne had plaats in 
de aula van het crematorium “Westlede” te Lochristi gevolgd 
door de asverstrooiing op de strooiweide aldaar.  

Hilde Nauwelaers, echtgenote van Freddy Camblain. Oud-

varende van het m/s Ste Rita, zij werd ge-
boren te Anderlecht op 7 augustus 1947 
en overleed in het AZ St. Lucas te Gent 
op 10 juni 2019. Haar kinderen zijn Marti-
ne Camblain en Guy Evrard, Alain Cam-
blain en Fabienne Stroobants, Christof (+) 
Camblain. Haar kleinkinderen. Haar 
broers, zus, schoonbroers, schoonzussen 

en hun familie. De uitvaart had plaats in de St. Christoffelkerk 
te Evergem-Centrum, de urne wordt thuis bewaard. Corres-
pondentieadres: Uitvaartcenter De Piramide, t.a.v. fam. Nau-
welaers-Camblain, Hoeksken 17 te 9940 Evergem. Online 
condoleren: www.uitvaartcenterdepiramide.be  

http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.uitvaartcenterdepiramide.be
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DIAMANTEN JUBILEUM 

Jean Paulissen en Joske Alderweireld 

60 jaar geleden hebben Jean en Joske hier in deze kapel, hun ja-woord gegeven. Ze zijn 
dan gaan varen op een schip van de ouders van Jean. Een jaar later kregen ze hun eer-
ste kindje, en na twee jaar werken en sparen konden ze een eigen schip kopen. Helaas 
sloeg het noodlot na drie maanden toe, Joske verloor haar linkerbeen en een gedeelte 
van de linker vinger. Daardoor moesten ze het schip afgeven en zijn aan de wal gaan 
wonen, voor het herstel van Joske. Negen maand later werd dan hun tweede kind gebo-
ren. Jean is dan aan de dok gaan werken, maar na twee jaar riep het schippersbloed 
weer en zijn ze terug gaan varen, eerst met een matroos en na een tijdje met hun twee-
tjes. Dat hebben ze nog 30 jaar gedaan en zijn dan terug aan wal gegaan en gingen wo-
nen bij hun kinderen en kleinkinderen. Jean heeft dan nog negen jaar als bevrachter bij 
Somef gewerkt. Vervolgens zijn ze naar Frankrijk vertrokken en hebben daar 13 jaar een 
vakantiewoning gehad. Dan terug in België om van hun oude dag te genieten, samen 
met familie, kinderen en vrienden. Van harte proficiat voor dit rijk gevuld leven! 

 BRILJANT JUBILEUM 

 Maurice Claeys en Jeanne De Jonghe hebben hun 

Briljanten jubileum gevierd. Ze bedanken ook iedereen voor 

de mooie attenties en gelukwensen 
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PLATINA JUBILEUM 

Frans Van Houteghem en Alice Pauwels  

Op 28 mei 1949 hebben Frans en Alice hun ja-woord gegeven in de Kerk van H. Kerst te Gent. Zij waren beide schip-

perskinderen. Hun wederzijdse ouders waren Jean (Frans) en Hermine Van Houteghem – De Ruyck van de “Bali” en 

Julien en Martha Pauwels – Steppe van de “Chiral”. Zij leerden elkaar kennen in de Jazz te Gent. Frans heeft school 

gelopen te Oostakker en Alice deed hetzelfde te Mont Sur Marchienne. Zij hebben beide de ellende van W.O II meege-

maakt. Frans voer met zijn ouders veel op Frankrijk en zijn gespaard gebleven van grote ellende. Alice voer meer in 

België en hun schip is in beslag genomen waardoor zij enkele jaren aan de wal gewoond hebben tot hun schip weder 

opgebouwd was. Tijdens die moeilijke periode zijn zij daar ook gaan werken. Na hun huwelijk zijn zij op 2 verschillende 

schepen de “Virber” en de “Mon Idee” in loondienst gaan varen. Daarna hebben zij hun eigen schip gekocht de 

“Fral” (Frans en Alice) om daarna in de golden sixties over te stappen op een nieuw schip de “Virga Jesse” tot het einde 

van hun schippers loopbaan.   

Na de verkoop van de Virga Jesse hebben zij een mooie woning laten bouwen in Merksem waar zij vele jaren gewoond 

hebben. Frans is dan nog enkele jaren gaan werken bij een poetsbedrijf en Alice bij een dokter in het Antwerpse. Uit het 

huwelijk werden drie kinderen geboren en 9 achterkleinkinderen. De 

laatste drie jaar hebben zij deze stek geruild voor de  Regenboog te 

Zwijndrecht waar zij nu van een rustige oude dag genieten. Op 27 mei 

werden zij aldaar uitgebreid gevierd door het Gemeentebestuur, de 

directie, het personeel en de bewoners van hun afdeling. Zij ontvin-

gen daar geschenken van de Koning, de Gemeente en van de bewo-

ners. De Burgemeester benadrukte in zijn toespraak dat het de twee-

de maal in de geschiedenis van de gemeente was dat er een huwelijk 

van 70 jaar gevierd werd. Op 8 juni werd er dan op het Kerkschip een 

H. Mis opgedragen om deze 70 jarige levensloop te herdenken door 

Pater Renders. Daarna was er een uitgebreide receptie en een intiem 

etentje voor vrienden en familie.  

Toegestuurd door Martha (de oudste dochter) 
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Bijna bekeerd 
Aalmoezenier tot gevangene: Zo, vriend, u hebt mij laten 
roepen? 
Gevangene: Ja, eerwaarde, uw sermoen heeft mij getrof-
fen. U hebt  zo mooi gepreekt over de engel die de H. Pe-
trus verloste uit de gevangenis. 
Nu zou ik u iets willen vragen.  
Aalmoezenier: Vraag maar… 
Gevangene: Zoudt u mij het  adres van die Engel eens 
willen geven? 
 
Jacques brengt zijn auto naar de garage. 
-  Waar zijn je ruitenwissers? vraagt de garagist. 
-  Die heb ik eraf gehaald, antwoordt Jacques, de politie 
heeft de nare gewoonte er altijd een proces verbaal tus-
sen te stoppen. 
 
- Weet je waarom de drie koningen niet getrouwd waren? 
- Nee. 
- Het waren drie wijzen. 
 
- Jij zoet, prachtig schepsel! Je weet niet hoe lief ik je heb, 
hoe hoog ik je acht. 
Ach, als je nu ook nog geld had, dan kon ik met je trou-
wen  

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Meid: Hé, zeg, dat is jouw kamer niet! 
Dronkaard: Dat maakt absoluut geen verschil. Vanavond ben 
ik toch mezelf niet. 
 
Een man heeft een afspraak bij de tandarts, maar besterft 
het bijna van de schrik. 
- Mond open, a.u.b., zegt de tandarts. 
- Het is niet nodig dat u uw mond zó ver opendoet, mijnheer. 
- Gebruikt u de tang dan niet? 
- Jawel, maar ík blijf buiten. 
 
- Jij vindt zijn aandacht kennelijk heel leuk. Waarom trouw je 
dan niet met hem? 
- Omdat ik zijn aandacht heel leuk vind. 
 
Mister Miller uit Londen hield van lekker eten en dat begon 
duidelijk zichtbaar te worden. Zijn vrienden begonnen hem er 
ook op te wijzen dat zijn buik nogal omvangrijk was gewor-
den en op een dag was hij dat grondig beu. Hij besloot een 
crashdieet te volgen en in één maand 20 pond te verliezen. 
– En? Is het gelukt? Ben je 20 pond verloren? vroeg zijn 
buurman.      – Ja, …. bij het wedden, antwoord de Miller. 
 
Duidelijk 
Stoefmans zat in het café domme praat te verkopen. Eén 
van de andere aanwezigen viel hem in de rede. 
- Maar, mijnheer toch, u komt zeker uit het Westen? 
- Waarom zou ik uit het Westen komen? vroeg Stoefmans. 
- Wel omdat ik altijd gehoord heb dat de Wijzen uit het Oos-
ten kwamen! 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Eucharistie Kerkschip te Antwerpen om 10u.30  

 

07 jul 

14 jul 

21 jul 

28 jul 

 

04 aug 

11 aug 

15 aug  O.L.Vrouw Hemelvaart mis opgeluisterd door “Ons Koor” 

  Monique Beerens, fam. Beerens – Van Sommeren 

18 aug 

25 aug  Jerry en Sylvia Pauwels, vanwege ouders, broer en zus  

  Jaarmis voor Locquet - Van den Brande vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen  

             Landuyt - Locquet vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen  

             Robert Lobbestal vanwege echtgenote, kinderen, klein en achterkleinkinderen 

             Maurice Audenaerde vanwege echtgenote, kinderen, klein en achterkleinkinderen 

             Cyriel Munghen vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen 

             Marie Lavancier vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen  

  Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor hun overleden lid: 

   Laurette Van Wynaerde weduwe van Cyriel Munghen 

 

01 sept 

08 sept 

14 sept  Viering 70 jaar Kon. Schippersgilde St. Jozef 

15 sept 

22 sept 

29 sept 
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AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

Wo 03/07/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Do 04/07/19  Gildereis naar Ieper Schippersgilde 

Za 06/07/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 17/07/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Do 25/07/19 10u00 Eucharistie Gouden Anker  

Wo 31/07/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

    

Za 03/08/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Z0 04/08/19 15u00 t Strand van St.Anneke met Luc Caals Schippersgilde 

Za 10/08/19  Ambiance aan Zee met Jacky Lafon Schippersgilde 

Wo 14/08/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Za 17/08/19 16u00 - 20u00 BBQ Internaat Don Bosco Wijnegem Don Bosco 

Wo 28/08/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Do 29/08/19 10u00 Eucharistie Gouden Anker  

    

Za 07/09/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 11/09/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Za 14/09/19 14u00 H.Mis voor 70 jaar Kon. Schippersgilde St. Jozef Kerkschip 

Zo 15/09/19 13u30 Teerfeest 70 jaar Kon. Schippersgilde St. Jozef Ter Delft 

Wo 25/09/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 
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schriftelijke vraag 
 

nr. 391 

van bert maertens 

datum: 11 januari 2019 

 

aan ben weyts 

vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn 

 
 
Project Stadsvaart Brugge  -  Stand van zaken 
 
Eind 2017 werd het voorkeursalternatief voor het vernieuwen van de Steenbruggebrug in 
Brugge bepaald. Er komt een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, 
vlakke brug voor fietsers en voetgangers. Een definitief ontwerp zal er ten vroegste eind dit 
jaar zijn. Bij de verdere uitwerking zou er van een aantal beslissingen uitgegaan worden: 
men zou opteren voor een maximale rechttrekking van de bocht en de realisatie van een 
dubbele passagestrook. Bovendien zou de uitbreidingszone kant Vaartdijkstraat niet aange-
sneden worden.  

 

Kan de minister de actuele stand van zaken en verdere indicatieve tim-
ing geven betreffende de opmaak van het definitieve ontwerp voor de 
vernieuwing van de Steenbruggebrug?  

Wordt er bij de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief inderdaad 
uitgegaan van de hierboven aangehaalde beslissingen? Zo ja, kan de 
minister de redenen hiertoe geven? Wat is de impact hiervan op het pa-
rochiaal centrum en op de nabijgelegen vestiging van AD Delhaize? 

 

 

 

 

 

ben weyts 

vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, vlaamse rand, toerisme 
en dierenwelzijn 

 

antwoord 

op vraag nr. 391 van 11 januari 2019 

van bert maertens 

 

 

De Vlaamse Waterweg nv is in samenwerking met de stad Brugge, de ge-
meente Oostkamp, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement 
Mobiliteit en Openbare werken, De Lijn en de provincie West-Vlaanderen 
bezig met de opmaak van een startnota conform het mobiliteitsdecreet. 
De goedkeuring van deze startnota door de Intergemeentelijke Begelei-
dingscommissie, en nadien door de Regionale Mobiliteitscommissie is 
voorzien in het voorjaar van 2019. Nadien start de opmaak van het voor-
ontwerp en de projectnota. De verwachting is dat deze in 2019 worden 
afgerond en goedgekeurd. Aansluitend start de opmaak van het ontwerp, 
dat medio 2020 zal klaar zijn. Op basis hiervan wordt de aanvraag tot het 
bekomen van de omgevingsvergunning opgemaakt. 

 

Er wordt verwezen naar het antwoord op deelvraag 2 van de schriftelijke 
vraag nr. 211 van mevrouw Mercedes Van Volcem van 28 november 2018. 

Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief wordt er uitgegaan van de 
technische randvoorwaarden voor de beoogde opwaardering van het ka-
naal. 

Het lokaal aanpassen van het kanaal voor scheepvaart tot 2.500 ton is opge-
nomen in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering en kadert in de rui-
mere doelstelling om de binnenvaartontsluiting van de Vlaamse Kustha-
vens te verbeteren. De verbinding Zeebrugge-Gent is bovendien een be-
langrijke schakel in het Europese TEN-T netwerk.  
De impact op het parochiaal centrum is de onteigening van de tuin. De 
impact op de AD Delhaize is het verlies van parkeerplaatsen. Tevens die-
nen vermoedelijk aanpassingswerken uitgevoerd te worden voor de be-
voorrading van de winkel. De gronden die worden ingenomen liggen allen 
binnen de reservatiestrook voor de aanleg van waterwegen. 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem Tel.: 03/231 93 26 

 
Donderdag 4 juli 2019 
Gildereis naar Ieper (Last Post). Om 8,30 uur vertrekken we met bus aan halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967 (grote par-
king achterkant Inno, Pizzahut). In de voormiddag worden we eerst ontvangen bij Wijngoed Six. Jean Pierre Six is de peetvader 
van de Heuvellandse wijnbouw. Boottocht te Clairmarais. Stap in het bootje voor een ontdekkingsreis over het water. Dit water-
land zal je hart veroveren. Bezoek aan de stad Ieper, broodmaaltijd en sedert 1928 wordt elke avond om 20 uur stipt de “Last 
Post” geblazen onder de machtige gewelven van de Menenpoort. Prijs: 60 € voor de leden  en 75 € 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 In-
schrijven kan tot 24 juni 2019. 
 
Zondag 4 augustus 2019 
Deze voorstelling gaat door om 15 uur in de Rode zaal, Fakkeltheater, Hoogstraat 12 te Antwerpen. In ’t Strand van Sint Anneke 
maken we kennis met een hechte vriendenkring die we in de zomer elke dag op “De Plage” terugvinden. ’t Strand van Sint Anne-
ke belooft een bijzonder amusante komedie te worden. Zonnig en vrolijk met kleurrijke personages. De cast: Luc Caals, Janine 
Bischops, Peter Van de Velde, Myriam Bronzwaar, Nayat Sari, Kenny Verelst en Henry Seroeyen. De prijs bedraagt 24 € per per-
soon. Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 1 juli 2019. Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 Jenny Lobbestal – te. 
03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 
 
Zaterdag 10 augustus 2019 
Zomershow “Ambiance aan Zee” te Blankenberge, kusttheater ’t Colisée, Kerkstraat 27. Om 14,30 uur show “Ambiance aan Zee” 
met Jacky Lafon, Luc Steeno, Laura Lynn, Mathias Rens en Frank van Erum. Ze zullen u een namiddag bezorgen vol zang, dans 
en vooral humor. Om 8,30 uur vertrekken we met de bus aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967 (parking achterkant 
Inno, Pizza Hut). 
Om 12 uur is er een lekkere lunch voorzien. De prijs bedraagt:   35 € voor de leden – 38 € voor niet leden Showmenu 20 € 
(vrijblijvend) Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 1 augustus 2019. Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 
Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 
 

 



 11 

 

Op zaterdag 27 april 2019 deden 14 kinderen van Schip-
persschool Don Bosco Wijnegem hun vormsel aan boord 
van het Kerkschip. De dienstviering gebeurde door aal-
moezenier Paul Renders.  (vormheer)  
 
Don Bosco - Vormsel              
Leerling         Naam schip 
Annelies Schampaert  m/s Argus 
Bryan Poppe   m/s Dealo 
Caitlin Willems   m/s Panamera 
Dario Ickroth   m/s Splendor 
Jeff Schampaert  m/s Versus 
Jordan Ickroth    m/s Splendor 
Kobe Peleman   m/s Porto Bello 
Kyra Blommaert   m/s Pura Vida 
Louis Schampaert  m/s Versus 
Luca Ryckebusch  m/s Kamina 
Milan Schatteman   
Seppe Pauwels   m/s Avila 
Staf De Wachter  m/s Vera Pax en Dampezzo 
Stella De Smedt  m/s Venezia 
 
 

Op donderdag 30 mei 2019 Onze Heer Hemelvaart deden 
10 kinderen van Don Bosco hun 1

e
 Communie aan boord 

van het kerkschip. De dienstviering gebeurde door aal-
moezenier Paul Renders. 
 
Don Bosco - 1e Communie 
Leerling         Naam schip 
Leen Blommaert  m/s Pura Vida   
Aeneas Goedgezelschap m/s Ostia 
Mathis Helsen   m/s Aquality 
Kristof Horemans     
Tim Peleman   m/s Taro 
Tilly Rodet 
Xana Stuyts 
Lyluna Van Laeken 
Finn Van Wauwe 
Bianca Zeka 
 
 

VORMSEL en 1ste COMMUNIE LEERLINGEN DON BOSCO OP KERKSCHIP ST JOZEF 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 
 

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. 

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 ka-

pel van Eisden 1 maal per maand de H. Mis komen doen. Maar in de winter bij slecht weer (vriezen of sneeuw) gaan de ge-

plande 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 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 

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

Zo 7 jul 10u30 H. Mis  

Zo 4 aug 10u30 H. Mis  

Zo 1 sept 10u30 H. Mis  

Za 14 sept  BBQ Inschrijven 0476 31 46 07 

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  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 

 

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 


