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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL Opening activiteitenjaar KSCC-Nijmegen en

Landelijke Parochie dinsdag 6 september 2016

De (school- en internaat-) vakantie zit er weer op.
Het nieuwe school/internaatjaar is van start gegaan na een hopelijk
mooie en fijne vakantietijd.
Dat betekent dat ook het KSCC en pastorale activiteitenjaar van
start gaat.
De officiële opening is op dinsdag 6 september.

Zoals u al in een eerdere uitgave van Christoffel Nieuws hebt kunnen
lezen, is er een heel programma samengesteld. De spreuk van het
jaar wordt bekend gemaakt. De leden van de staf mochten sugges-
ties doen. Wat het geworden is, hoort u op de dag.
Bij de opening van een activiteitenjaar hoort een jaarprogramma.
De leden van de coördinatieraad zijn uitgenodigd iets te vertellen
over hun werkgroep. U merkt dan dat er heel veel vrijwilligers met
bestuur en staf als gangmakers achter en voor de schermen mee
helpen de activiteiten van het KSCC en de parochie vorm te geven.
Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar ons werk kan alleen maar
draaien op vrijwilligers.

De staf
Belangrijk is het contact met de leden van de staf. De initiatieven
moeten vanuit de staf opgestart worden en andersom mogen de
vrijwilligers zich geïnspireerd en gesteund voelen door de leden van
de staf. Bijna elke maandagmorgen is er een stafvergadering. Het
wel en wee van het werk wordt besproken, ideeën op tafel gelegd
en mogelijkheden bekeken tot uitvoering. Directie en staf zijn eind-
verantwoordelijken. Daarom zullen de leden van de staf allemaal
deelnemen aan deze dag: Eendracht maakt sterk.

Er zit natuurlijk ook een financieel component aan vast. We kunnen
de zaak financieel gezond draaiend houden omdat velen van u ons
ook op dat gebied zeer goed gezind zijn. Dank aan allen die het ons
financieel mogelijk maken dit werk te doen. Financieel houden wij
de vinger goed aan de pols: niet krenterig, maar verantwoord en
duurzaam is het devies.
De feestelijke opening kan het ook een wervend effect hebben:
veel handen maken licht werk. Er is altijd plek voor een goede socia-
le en communicatieve vrijwilliger.
Alvast een woord van dank aan de commissie van de SOOS MET…
die de praktische uitvoering verzorgt.

Programma:
11.30 uur: Koffie of thee met iets lekkers.
11.45 uur: Openingswoord door de Aalmoezenier en onthulling van
                  de spreuk van het jaar
12.30 uur: Tijd voor een lekker glaasje, met of zonder alcohol, onder
                  muzikale begeleiding van onze Waalkanters.
13.15 uur: Kopje lekkere soep.
14.00 uur: Het barbecue buffet wordt geopend.
14.30 uur: De Waalkanters brengen ons nog wat gezellige liederen
                 ten gehore.
16.30 uur: We sluiten deze dag af en wensen dat iedereen voldaan
                 naar huis terugkeert.

Van harte een fijn weekend.
B.E.M. van Welzenes Stb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Verleden jaar was het ook gezellig
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COLUMN
VAN
SINA Door Sina Leeuwestein

Alex en Susan zijn weer terug aan het
rijden naar boord, ze hebben Tom en Nikkie

naar het internaat gebracht. De grote vakan-
tie is voorbij en nu gaat het rekenen weer be-
ginnen, om Tom en Nikkie op vrijdag voor het
weekend weer aan boord te halen.
Op maandag weet je bijna nooit waar je op
vrijdag zal zijn met je
schip. Daarom is de grote
vakantie aan boord zo
fijn, want dan zijn de kin-
deren gewoon bij je, zon-
der dat je een eind hoeft
te rijden en niet op de on-
gewoonste plekken de
auto aan de wal hoeft te
zetten. Je hoeft dan ook
niet te balen omdat het
tegen zit met het laden of
lossen en je niet van
boord kan en naar het
internaat en naar oma
moet gaan bellen of zij Nikkie en Tom van het
internaat wil halen, omdat het later wordt voor
je er ben.
Susan zegt tegen Alex: ‘Heb jij dat ook altijd
nog, dat je meevoelt met de kleintjes die voor
het eerst naar de basisschool gaan en naar
het internaat komen met hun vaders en moe-
ders. En het ene kind en zijn papa en mama
wennen makkelijker aan het naar het internaat
gaan als het andere en voor ze naar het inter-
naat gaan weet je dat nooit echt?’
‘Ja joh Susan’, zegt Alex: ‘Ik weet nog goed,
dat jij weer aan boord kwam en Nikkie zo ge-

huild had bij jouw weggaan toen ze nog maar
pas op het internaat was, we het allebei ook
best taai hebben gehad.’
‘Je moest je goed houden op het internaat als
je ze wegbracht Alex, maar makkelijk was het
niet altijd en aan de andere kant moeten we
bedenken, dat het niet goed zou zijn als we er
niks bij gevoeld hadden dat ze niet iedere dag
bij ons waren’, zegt Susan.

‘Weet je Susan, wat mijn
vader vertelde toen wij
groter waren? Dat mijn
moeder de eerste keer dat
ze de tafel dekte, toen
Jaap en ik, voor het eerst
samen naar het internaat
waren gebracht , ze vier
borden op tafel zette. En hij
vertelde ook, dat toen mijn
moeder gewoon normaal
aan het praten ging, toen
ze samen op bed lagen,
dat mijn vader zei dat ze
zachter moest praten om-

dat wij anders wakker zouden worden.’
Susan schiet in de lach en zegt: ‘Ja joh, vroeger
waren de roeven natuurlijk niet zo goed geïso-
leerd en zat er tussen de slaapkamertjes een
dun schot en de hoofdkussens lagen altijd te-
gen het schot aan, dus je kon goed horen wat
aan de andere kant van het schot werd ge-
zegd. Maar Alex, ook al worden de kinderen
tegenwoordig veel meer opgehaald dan vroe-
ger van het internaat, doordat we nu autokra-
nen en mobiele telefoons aan boord hebben,
moeten we er ook nog steeds mee leven dat je
kinders voor school niet altijd bij je aan boord
kunnen zijn.’

De grote vakantie is weer voorbij

Foto dient ter illustratie en heeft
geen betrekking op het verhaal.

Thema’s Christoffel Nieuws

Geachte lezer,

Christoffel Nieuws verschijnt 2-wekelijks en 6x
per jaar hebben wij extra redactionele bijdra-
gen van Sina Leeuwestein (Het leven aan
boord), Riet Pols (Koken met Riet), Cor van der
Veeken (Windkanter), John Verhees (Sam),
Wilma Visser (regio Zwijndrecht) en Wim Onder-
delinden (Stichting Abri).

Om onze doelgroepen Binnenvaart-, Circus- en
Kermisgemeenschappen onder de aandacht
bij al onze parochianen te brengen, hebben wij
uit die gemeenschappen mensen bereid ge-
vonden informatie te geven over hun doel-
groep. Deze worden in drie specials
gepubliceerd.
Wat kunt u verwachten:

● In dit augustusnummer geven wij extra
aandacht aan scholing/internaat.

● In het oktobernummer extra aandacht
aan ontwikkelingen en toekomst van cir-
cus- en kermisgemeenschap, cultureel
erfgoed.

● In het november/december nummer
extra aandacht
Binnenvaart/Havenbeleid/
Telematica/ontwikkelingen toekomst.

Mocht u als lezer, meer informatie wensen over
andere thema’s of u wilt uw doelgroep op een
andere wijze onder de aandacht brengen, dan
kunt u uw wensen kenbaar maken bij
redactie@kscc.nl

mailto:mailto:redactie@kscc.nl
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Maandag 12 september begint voor de 26e keer het inmiddels be-
kende ‘schoolreisje’

Dit jaar gaan we naar Alken aan de Mosel een plek door de coördi-
nator Gerard Valk uitgedacht. In de wandelgang is te horen dat de
deelnemers zich al op deze reis verheugen. “Het maakt niet uit waar
we naar toegaan, als wij maar bij elkaar zijn“ is een veel gehoorde
positieve opmerking.

Sander Janssen ms Factotum, die nog in het ziekenhuis in Leuven
verblijft en in wiens kamer tientallen zij het geen 100-tal kaarten,
briefjes etc. als dieptemedicijntjes te zien zijn, zal hoe kan het ook
anders, niet van de partij zijn. Hij zal, denk ik, per Skype toch onder-
weg aanwezig zijn.

De traditionele eigen gemaakte gehaktballetjes dan? Geen zorgen
Lisette zal zorgen dat ook deze traditie voortgezet wordt. De balletjes
zullen natuurlijk - dit is ook een traditie - door ondergetekende ge-
proefd en zoals altijd met een hoog cijfer bevestigd worden. En ho-
pelijk zal Sander ook van de extra voor hem gemaakte balletjes die
wij hem gaan bezorgen, kunnen proeven.

HET ‘SCHOOLREISJE’ 2016
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Julia internaat Zwijn-
drecht, onderdeel van

Stichting Meander

Aan de grote Nederlandse vaarweg “De ou-
de Maas” , dichtbij de havens van Rotterdam,
Dordrecht en Antwerpen ligt in Zwijndrecht, de
grootste binnenvaartgemeente in Nederland,
het Julia Schippers Internaat. Een modern  in-
ternaat voor kinderen van 6 t/m 18 jaar die
leerplichtig zijn en van wie de ouders werkzaam
zijn in de binnenvaart of ander trekkend be-

roep.
Het van oorsprong katholieke Julia internaat
laat zich in zijn opvoedkundige taak inspireren
door het geloof.  Het wil graag laten zien en
horen waarvoor zij staat. De samenstelling van
de leefgroepen kent een grote diversiteit: niet
alle kinderen komen uit katholieke gezinnen; er
zijn ook gezinnen met een protestants-christelij-
ke of andere signatuur. Het Julia wil vanuit zijn
inspiratiebron de kinderen leren om mens te zijn
in hun huidige en toekomstige wereld. In de
leefgroepen is er ruimte om op allerlei vragen

over het geloof te reageren. De christelijke
waarden en normen zijn ons uitgangspunt en
ook thema's (wij noemen dit bouwstenen) zoals
omzien naar en omgaan met je naasten, res-
pect, verantwoordelijkheid, dankbaarheid of
maatschappelijke items zijn wekelijkse onder-
werpen die internaat breed aan tafel bespro-
ken worden.   Voor de maaltijd wordt er
gebeden. Wij geven aandacht aan alle christe-
lijke feesten, zoals Kerstmis, Goede  vrijdag, Pa-
sen,  Hemelvaartsdag en Pinksteren. De
Kerstdienst vieren wij met alle kinderen, mede-
werkers en ouders in onze parochiekerk.
Op het Julia internaat verblijven op dit moment
bijna 90 kinderen. De kernwaarden van Stich-
ting Meander: Groeien, Ondernemend en Sa-
men, ziet u terug in ons pedagogisch
handelen.
Groeien houdt onder anderen in: ontwikkelen,
ontdekken, wijzer worden, verbeteren . Kinde-
ren ontwikkelen zo hun eigen identiteit en mo-
gen Worden Wie Je Bent. Er wordt kindgericht
gewerkt, omdat het groeiproces voor ieder
kind anders verloopt. Aandacht voor het indivi-
duele kind moet ertoe leiden dat zij als volwas-
senen  zelfstandig kunnen functioneren in onze
maatschappij.
Ondernemend staat voor initiatief nemen, ac-
tie, afstemmen op en aanpassen aan de om-
geving en anderen. Vanuit een vertrouwde en
veilige omgeving kunnen de kinderen en jon-
geren erop uit trekken, afspreken met vrienden
en vriendinnen en deelnemen aan activiteiten.
Door het ervaren van positieve leermomenten
zullen zij een volgende stap in hun ontwikkeling
makkelijker maken.

Samen staat voor het opgroeien met vrienden
en vriendinnen en het samen opvoeden met
ouders. Het Julia is een internaat waar kinderen

elkaar ontmoeten, met elkaar spelen, naar el-
kaar omkijken en ervaringen delen. De mede-
werkers werken nauw samen met de ouders; zij
zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoe-
ding van hun kind(eren). De medewerkers  zijn
er vanuit een betrokken en professionele hou-
ding ter ondersteuning van de ouders tijdens
de schoolweken en indien nodig weekeinden
en vakanties, omdat zij dan niet zelf voor hun
kind kunnen zorgen.

Onder leiding van een gedreven team, is het
Julia internaat al jaren een vertrouwd adres
voor vele kinderen en hun ouders.
Graag willen wij laten zien wat wij allemaal met
de kinderen ondernemen. Hieronder een colla-
ge van de verschillende evenementen.

Wilt u langskomen op het Julia internaat?  U
bent altijd van harte welkom.
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME
Zwijndrecht. Tel. 078-6205555

Op de hoogte blijven  van onze activiteiten?
Check onze website www.juliainternaat.nl en
volg ons op Facebook (deze link vindt u ook op
onze website).

SPECIAL

www.juliainternaat.nl


Christoffel Nieuws pagina 6← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 7← terug naar pagina 1

BBQ

Wat een hemels woord!
Ik weet niet waar de afkorting voor staat maar hele visioenen van
worsten, kippendijen, bieflapjes en andere grote stukken wild vlees
komen voorbij drijven.
Er wordt gerommeld met zakken houtskool en aanmaakblokjes. Een
groot ijzeren ei wordt klaargezet, daar gaat al het spul in. Al die din-
gen tezamen betekent: Baaarbekjoe.
Dat woord heb ik in de loop van de jaren onthouden.
Soms ben ik niet betrokken bij zo’n BBQ en dan gaat het feest elders
plaatsvinden. Weg visioenen.
Maar nu niet.
Want het mooie van dit alles is: HET GAAT GEBEUREN IN ONZE TUIN!!!
DUS IK BEN ERBIJ!!!

Samen met het baasje gaan we inkopen doen.
Kwijlend zit ik vlak achter de net gekochte bakken met heftig geu-
rend vlees.

Komen mijn oerdriften weer naar boven.
In de kofferbak blaf ik hard tegen iedereen en alles.
Kom niet in de buurt van mijn vlees!

Daarna is de drank aan de beurt.
Mijn baasje is een Brabander en dus is zijn motto: we hebben alles in
huis!
Er wordt dus ruim ingeslagen en dat is goed.
Waarom is dit goed.
Omdat later op de avond door de inhoud van al die flessen de nor-
men en waarden bij de BBQ-mensen veranderen.
Kijk, in het begin van de avond moet ik keurig in de mand blijven.

NAAR DE MAND EN BLIJF!!!

Later op de avond word ik aangehaald en met allerlei complimen-
ten overladen, ooohhh en aaahhh, wat ben jij lief en wat een mooie
ogen. Gaan ze (altijd vrouwen) een beetje kroelen. Noemen ze ge-
loof ik projectie.
Kom maar hier, krijg je een lekker stukje brood/worst/kip/klodder
satésaus/kaas/komkommer/radijs/onbestemd vlees, kortom-ik eet
alles.
Daarna trek ik mij terug in de schaduw van een of andere struik. Het
is dan meestal al donker. Iedereen is me vergeten en iedereen heeft
al aardig wat op uit die flessen en zijn met hele andere dingen bezig.
En dan… een poosje later, sla ik toe.
Ik sluip in de Duits-Franse tijgersluipgang naar de borden, en graai
onhoor- en onzichtbaar de lekkerste stukken vlees weg. Een soort
MI-6 hond.

My name is SAM, sneaky SAM.

SAM
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L.O.V.T.

Het Landelijk Oudercontact
Voor Trekkende beroepsbevolking,

een vereniging van en door ouders.

Het LOVT streeft naar goed onderwijs en
goede huisvestingsmogelijkheden voor
schippers-, kermis-, en circuskinderen.
Waarbij er voor iedere geloofsovertuiging
een mogelijkheid moet zijn om
hieraan te voldoen. Ouders kun-
nen pas met een gerust hart
werken, als zij er op kunnen ver-
trouwen dat hun kinderen goed
verzorgd worden.
Het LOVT is in 1977 opgericht, als
LOV (Landelijk Oudercontact
voor Varenden) uit de gedachte
van de overheid, dat de ouders
binnen scholen en instellingen
inspraak moeten hebben. In
2000 is de naam LOV veranderd
in LOVT (Landelijk Oudercontact
Voor Trekkende beroepsbevol-
king) Dit was naar aanleiding van het rap-
port van de Commissie de Jong, waarin
werd gesteld dat de kermis- en circusex-
ploitanten ook vertegenwoordigd moesten
zijn in het LOV.

Het LOVT is gesprekspartner bij de overheid
voor de belangen van ouders en kinderen
van de trekkende beroepsbevolking. Dit
houdt onder meer in dat het LOVT betrok-
ken is bij het tot stand komen van de subsi-
dieregeling. Ook wat betreft de kwaliteit
van de huisvesting en het volgen van on-
derwijs wordt het LOVT, als vertegenwoor-
diging van de ouders, om input gevraagd.

Onze inzet betreft niet alleen de kinderen
die op een internaat gehuisvest zijn, maar
we zetten ons ook in voor de belangen
van ouders en kinderen, die de keus heb-
ben gemaakt voor opvang in gastgezin-
nen of in een gezinshuis.

Speerpunten van het LOVT zijn: *Welzijn
van kinderen, * Kwaliteitsbewaking instellin-
gen, * Schakel tussen overheid, ouders en

instellingen, * Bewaking van
rechten en plichten, * Landelijke
spreiding huisvesting,* Stimuleert
onderwijs kleuters, * Financieel
beleid overheid,* Toezicht goe-
de scholing.
Hoewel het LOVT een schakel is
tussen overheid, ouders en instel-
lingen, staan we ook in nauw
contact met partijen binnen de
schippers,- kermis en circus we-
reld. Daarbij moet u denken aan
het Censis (Centrale Stichting
voor Schippers-, en kermisjeugd),
de SRS ( Stichting Rijdende

School), BSOS (Basis Scholen Onderwijs
Schipperskinderen), LOVK (Landelijk Onder-
wijs aan Varende Kleuters), BBU (Binnen-
vaart Branche Unie), en het VWS (Ministerie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Al met al is het LOVT een vereniging die
zich met hart en ziel inzet voor u en uw kin-
deren. Onze slogan “Het kind is wat ons
bindt” dragen we dan ook breed uit, of u
nu werkzaam bent in de kermis-, circus of
schipperswereld. Uw kind staat centraal bij
onze vereniging.

www.lovt.org

SPECIAL

www.lovt.org


Christoffel Nieuws pagina 9← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 10← terug naar pagina 1

Huisvesting en scholing
voor kinderen van de Reizen-

de en Trekkende Beroepsbevol-
king

Bij gelegenheid trof ik onlangs een groep oud colle-
ga’s van Schoolinternaat Saint Louis te Oudenbosch.
Een paar had ik al zo’n tien jaar niet meer gezien. Van
dit gezelschap, destijds allemaal groepsleid(st)ers, zijn
er nu nog acht in dienst bij Juzt. Niet meer als groeps-
leiding en zeven daarvan ook niet eens meer werk-
zaam bij de Reizende
en Trekkende Beroeps-
bevolking (RTB). Van dit
gezelschap ben ik nog
de enige, bij Juzt, die
verbonden is aan deze
doelgroep.
Van deze oudcolleg-
a’s vroeg de oudste
aan mij hoe het met de
RTB, erbij stond. Over
het aantal, ± 700 kinde-
ren, wat extern woon-
achtig is, was hij min of
meer ontdaan. “Tjon-
ge”, zei hij, “maar daar
is toch nog wel goede opvang voor geregeld?” “Jaze-
ker”, zei ik, en legde hem uit dat al die kinderen onder-
verdeeld zijn bij Merwede, Limena, Meander en Juzt.
Nog altijd is er huisvesting, verzorging en opvoeding
zodat de kinderen van de RTB onderwijs kunnen vol-
gen. Iets wat heel belangrijk is en misschien nog wel
belangrijker dan in de tijd van deze oud-collega.
Ouders hechten er serieus veel meer belang aan dat
hun kind een startkwalificatie behaalt en de schooltijd
goed doorloopt. De meeste jongeren halen hun diplo-
ma rond het 18e levensjaar. Soms zijn er jongeren die
er net iets langer overdoen. De subsidieregeling maakt
dit voor die dit echt nodig hebben, ook mogelijk.

Net als dat 5 jarige, die naar groep 3 gaan, op het in-
ternaat of in een gezinshuis geplaatst kunnen worden,
mits dat dit sociaal- emotioneel ook verantwoord is.
Hiertoe geven het LOVK of de Rijdende School een
onderbouwd advies aan de Censiscommissie.
In no-time herinneringen we ons de leuke tijd en dat
het zo’n fijne job was. Dat plezier is er nog steeds! Veel
is wel anders georganiseerd. Zoals de manier van wer-
ken, huisvesting (internaat - leefgroepen en gezinshui-
zen) en begeleiding (pedagogisch medewerkers en
gezinshuisouders) waarin het kind als individu veel
meer centraal staat.

Nog steeds staan school-
prestaties hoog in het
vaandel en dient de or-
ganisatie te voldoen
aan een kwaliteitsy-
steem (en het onderhou-
den ervan) en is er
sprake van gepland in-
spectie toezicht. De af-
stemming ouders –
pedagogisch medewer-
kers en gezinshuisouders
heeft een veel grotere
rol gekregen gedurende
het verblijf van het kind

in het internaat of gezinshuis. Daarnaast participeert
het kind hier zelf ook meer en doet zijn/ haar mening
er toe.
Het was fijn om zo even te sparren met een oud colle-
ga en te constateren dat het voor het kind van de Rei-
zende en Trekkende Beroepsbevolking nog goed
geregeld is!

Maria van Rosmalen
Coördinator
Gezinshuizen Reizende en
Trekkende Beroepsbevolking
www.juzt.nl

SPECIAL

www.juzt.nl
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SUMMER MEATBALLS

Benodigdheden:
1 prei, 1 bakje platte peterselie, 3 el pesto arrabbiata, 600 gr half-om-
halfgehakt, 2 el arachideolie of olijfolie wat u zelf wilt.

Bereiding:
Was de preien en snij zo fijn mogelijk.

Snij de peterselie fijn.

Meng de prei, peterselie, pesto, het gehakt in een kom. Voeg peper
en zout naar smaak toe. Draai er met vochtige handen ongeveer 24
balletjes ter grootte van een walnoot.

Verhit de olie in 2 koekenpannen en braad de balletjes in 15 minuten
op laag vuur rondom goudbruin en gaar.

Heerlijk met de snijbonenstamp.

KOKEN MET
RIET

Voordat we weer aan zuurkool gaan denken twee lekkere
recepten die samen goed te combineren zijn.

SNIJBONENSTAMP

Benodigdheden:
1,2 kg aardappelen, 3 oudbakken witte boterhammen zonder korst,
1 bakje platte peterselie, 2 tenen knoflook, 2 el olijfolie, 1 citroen, 600
gr snijbonen, 4 bosuitjes, 125 ml melk, 30 gr boter, 1 el dijonmosterd.

Bereiding:
Schil de aardappelen, snijd ze in gelijke stukken en kook ze in water
met zout in 20 minuten gaar.

Scheur het brood in stukjes. Doe het brood met de peterselie en
knoflook in de keukenmachine en maal 1 minuut fijn . Verhit de olie
in een koekenpan en bak het broodkruim in 5 minuten lichtbruin en
knapperig. Neem van het vuur. Rasp de gele schil van de citroen
erboven en schep om.
Verwijder de steelaanzet en het puntje van de snijbonen en snij de
bonen in stukjes. Kook ze in 5 minuten beetgaar. Snij ondertussen het
wit en groen van de bosuitjes in ringen. Giet de snijbonen af.

Doe de melk, boter en mosterd in een steelpan en verwarm. Giet de
aardappelen af en laat ze in de pan even droogstomen. Voeg het
melkmengsel toe en stamp er een mooie puree van. Meng de snij-
bonen en bosui erdoor. Breng op smaak met peper en zout.

Schep de stamppot in een schaal en strooi de Italiaanse brood-
peterselietopping erover.

Door Riet Pols
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Het Lan-
delijk Onderwijs

aan Varende Kinde-
ren is een organisatie die

speciaal in het leven is geroe-
pen voor ouders en kinderen die
een varend bestaan leiden. De
LOVK bedient schipperskinderen
van 3 tot 7 jaar. De LOVK levert
voor de verschillende leeftijdscate-
gorieën een uniek onderwijs-leer-
pakket, waarmee ouders zelf les
kunnen geven aan hun kind(eren).

Een persoonlijke mentor staat ou-
ders met raad en daad bij
Onze ouders worden bijgestaan
door een persoonlijke mentor, om-
dat zij geen leerkracht zijn. Een
mentor is een medewerker van de
LOVK met een onderwijsbevoegd-
heid. Regelmatig hebben de ou-
ders met de mentor telefonisch,
per mail, op school of aan boord
contact om de vorderingen van de
leerling te bespreken.

Vanaf welke leeftijd kan een kind
via de LOVK onderwijs krijgen?
Het onderwijs start in principe wan-
neer het kind 3 jaar is. Het speel-
leerpakket dat speciaal voor deze
doelgroep is geschreven draagt de
naam ‘VoorSprong’. Deze metho-
de behandelt 10 thema’s, waarbij
de nadruk ligt op de taalontwikke-
ling vanuit spel. Voor kinderen van
de groepen 1 en 2 (leeftijd 4 tot en
met 6 jaar) is het onderwijsleerpak-
ket ‘VoortVarend’ ontwikkeld. Elk
leerjaar worden 10 thema’s behan-

deld die aansluiten bij de bele-
vingswereld van kinderen, waarbij
alle ontwikkelingsgebieden aan
bod komen. Zo worden de kinde-
ren goed voorbeeld op groep drie
van de basisschool.

Een uitgebreid en eigentijds pakket
De methode is eigentijds omdat er
gebruik wordt gemaakt van film-
pjes op internet die aansluiten bij
de thema’s (zie
www.zelflesgeven.nl). Alle benodig-

de materialen worden vanzelfspre-
kend meegeleverd.
Bijzonder aan het pakket is dat de
methode VoortVarend gekoppeld
is aan het leerlingvolgsysteem KIJK!.
Speciaal voor de LOVK is deze
(web-based) observatiemethode
omgebouwd zodat ouders en
mentoren de ontwikkeling van de
kinderen goed in de gaten kunnen
houden. Een prachtig voorbeeld
van ouderparticipatie!

Naar school
De ouders hebben de mogelijkheid
om hun kind, wanneer het werk dit
toelaat, naar een ligplaatsschool te
brengen. Deze ligplaatsscholen,
speciaal voor schipperskinderen,
zijn gesitueerd in Dordrecht, Zwolle,
Maasbracht, Rotterdam en Terneu-
zen. Daarnaast kunnen de kinderen
terecht bij één van de 200 gast-
scholen.

Naar een peuterspeelzaal
De LOVK heeft contact met peu-
terspeelzalen door het gehele land,
zodat ook de peuters een dagdeel
onderwijs kunnen krijgen.

Bekijk ons filmpje op www.lovk.nl!
Meer te weten komen over de
LOVK? Neem dan contact op met
het Landelijk Bureau van de LOVK.
Wij staan u graag te woord.

LOVK (Landelijk Onderwijs aan Va-
rende Kinderen)
Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam
010 – 4130034.

Onderwijs aan varende kinderenSPECIAL

www.zelflesgeven.nl
www.lovk.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,

Terwijl voor vrijwel alle Nederlanders het gebruikelijke le-
ven weer een vast begrip is en het studie- en schooljaar

2016-2017 een aanvang heeft genomen, kan er worden terug-
gekeken op een vakantieperiode met wisselende herinneringen.
Met vrij veel neerslag ging de lente over in de zomer, maar in juli was
er een duidelijke verbetering te bespeuren. Maar herinneringen wor-
den niet alleen gedragen door het weer, maar ook door de nodige
activiteiten. Reizen, kamperen, festivals of steden bezoeken staan
dan vaak op een hoge plek. Cultuur snuiven in binnen- en buiten-
land, maar ook historie ontdekken in oude gebouwen, musea of ou-
de bedrijven blijven goed scoren.

Allerlei sporten krijgen voorrang in de zomervakantie, zoals fietsen,
wandelen, kanoën of (kite)surfen. Het is mooi om de lichamelijke in-
spanning niet te vergeten en de conditie op niveau te houden. Dat
kan altijd en zeker bij de onderstaande wandeltochten, die een rela-
tie hebben met de bevrijding van een deel van Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog.

3 september  70e Airborne wandeltocht in Oosterbeek
Politie Sportvereniging Renkum
Keuze-afstanden: 10-15-25-40 km
Startplaats:  sportpark Hartenstein

J.J. Talsmalaan 11, 6862 BZ Oosterbeek
Starttijd: 07.30 uur – 13.30 uur
026-3337960
www.airbornewandeltocht.nl
secretariaat@airbornewandeltocht.nl

10 september Polentocht in Driel
Luctor et Emergo
Keuze-afstanden: 5-10-15-25-30 km
Startplaats:  zalencentrum de Oldenburg

Hofplein 1, 6665 DH Driel
Starttijd: 09.00 uur – 12.00 uur
06-12152257
www.polentochtdriel.nl
info@polentochtdriel.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

www.airbornewandeltocht.nl
www.airbornewandeltocht.nl
mailto:mailto:secretariaat@airbornewandeltocht.nl
mailto:mailto:secretariaat@airbornewandeltocht.nl
www.polentochtdriel.nl
www.polentochtdriel.nl
mailto:mailto:info@polentochtdriel.nl
mailto:mailto:info@polentochtdriel.nl
www.wandel.nl
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De Rij-
dende School,

altijd in beweging.

In 1955 is met de eerste rij-
dende school gestart om
onderwijs te verzorgen voor
kinderen van kermisexploi-
tanten. De school is door de
exploitanten in samenwer-
king met onderwijzers in
Groningen opgericht en
door het ministerie erkend
als onderwijsstichting. In
1975 kwam daar de zorg
voor kinderen van circusartiesten
bij.
Het is nog steeds een unieke stich-
ting in de wereld, door de bijzon-
dere doelgroep en doordat
leerkrachten tevens consulent zijn
voor een vaste groep kinderen
vanaf hun geboorte tot hun 18de
levensjaar. “Het is de mooiste on-
derwijsbaan die je kunt beden-
ken!”, hoor ik leerkrachten steeds
beweren.
Leerkrachten van de Rijdende
School moeten meer kunnen en
kennen dan een gewone basis-
schoolleerkracht. Ze krijgen niet
alleen, in wisselende samenstelling,
kinderen van alle groepen voor
zich, maar moeten ook de meest
gangbare methodes van taal en
rekenen voor al die groepen be-
heersen. We sluiten aan bij de me-
thodes van de winterschool, zodat

leerlingen bij terugkomst op die
winterschool zo weer kunnen ver-
der kunnen. De winterschool is de
basisschool waar de leerlingen tij-
dens de winterstop naar toe gaan.

Het kan ook zomaar gebeuren dat
er Duitssprekende leerlingen aan-
sluiten. Bij het circus komen bijna
alle Europese talen voor. Voor elk
kind zoeken we een passende op-
lossing. Zo kunnen we bijvoorbeeld
via internet kinderen in contact
brengen met een Tsjechisch spre-
kende leerkracht in Nederland of
Tsjechië.
Het onderwijs staat open voor alle
kinderen die basisonderwijs nodig
hebben. Heel slimme kinderen, kin-
deren met een beperking of kinde-
ren die een specifieke benadering
vragen. Het is vaak passen en me-
ten voor de planner om de juiste
leerkrachten, kinderen en materi-
eel bij elkaar te brengen. We ko-
men er bijna altijd uit.
De eerste rijdende school werd ge-
rund door een echtpaar, waarvan
er één een groot rijbewijs bezat.

Nu worden de grote scholen ge-
bracht, geïnstalleerd en gehaald
door professionele chauffeurs.
Ons rijdend materieel bestaat uit
22 scholen van verschillende for-
maten. Er zijn grote, uitschuifbare
scholen en scholen voor 2 leerlin-
gen. Deze kleine scholen worden
door de leerkrachten zelf bestuurd
en zij bezoeken er meerdere ker-
missen of circussen mee in de
week.
Naast het directe onderwijs in de
rijdende scholen zijn er in eigen be-
heer vormen van afstandsonder-
wijs ontwikkeld. Kinderen in het
buitenland en kleine kermissen met
slechts enkele kinderen worden
bediend via het internet. Onze
leerkrachten bedienen via de lap-

top verschillende kinderen op ver-
schillende plekken in de wereld.
Voor speciale uitleg en voor de
kleuters is er videoconferencing.
Alle kinderen kunnen elkaar zien
en volgen. Samen zingen de kleu-
ters een liedje of wordt er door de
juf op afstand poppenkast ge-

speeld. Kinderen op afstand wor-
den ook aan elkaar gekoppeld
om samen te werken aan een
werkstuk of een lesje. Dit vraagt
veel aan kennis van ICT bij de leer-
krachten en de afdeling ICT. Op
dit terrein lopen we voorop in on-
derwijsland.
Er zijn digitale systemen ontwikkeld
om het onderwijs te volgen, te
plannen en de gegevens per leer-
ling op te slaan. In samenwerking
met een extern klein bedrijf (Elo-
partners) en enkele leerkrachten
ontwikkelen we een programma
waarbij tijd- en plaats onafhanke-
lijk onderwijs mogelijk is. NaviLeren
noemen we het. Het wordt daar-
mee mogelijk dat een leerling
overal kan leren en werken via de
laptop of computer. Leren blijft
echter een proces tussen leraar en
leerling.
In samenwerking met de PO Raad
loopt de Rijdende School voorop
om de ontwikkeling van ICT in het
onderwijs te bevorderen. We willen
samen met de uitgevers van on-
derwijsmethoden een digitaal sy-
steem ontwikkelen, waarbij het
mogelijk wordt leerlingen meer in-
dividueel te begeleiden. Wie goed
is in rekenen kan versneld verder
en wie meer aandacht heeft voor
taal krijgt extra ondersteuning.
Hierdoor kan elk kind meer op zijn
eigen niveau presteren en kan een
leerkracht het kind toch volgen en
coachen. Een ingewikkeld en

SPECIAL

→
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Vervolg van pagina
moeizaam traject, waarbij onze leerkrachten
hun ervaringen op het gebied van individueel
onderwijs goed kunnen delen.
De Rijdende School heeft haar deuren en ra-
men wijd open gezet om de ervaring en kennis
die ze heeft opgebouwd te delen met anderen
in onderwijsland. Van delen wordt je immers
allemaal rijker.
Het administratieve team, de planner, de
chauffeurs en technische dienst, de ICT afde-
ling en de zorgafdeling zijn samen met het MT
ondersteunend voor het onderwijsteam. Het

draait bij ons om het kind en daar werken we
als team voor.
De Rijdende School is voor de kermisexploitan-
ten en circusartiesten en zij beschouwen het als
“hun school”. Hun ouders en zij zelf hebben bij-
na allemaal hun basisschooljaren doorge-
bracht op de Rijdende School. De consulenten
zijn vertrouwenspersonen, die jaren met families
optrekken. Het sociale component is van groot
belang en ook daarin willen we graag delen.

Delen met de kennis en ervaring van het Lan-
delijk Pastoraat voor de reizende mens. Die sa-
menwerking werkt positief en ook hier wordt
steeds gekeken hoe we zaken kunnen vernieu-
wen en verbeteren.

De Rijdende School blijft in beweging
Jan Roest, Directeur bestuurder.
http://www.rijdendeschool.nl/
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FINANCIËN Rente-derivaten-op-
lossing-deal

Door Wim Onderdelinden

Na jaren getouwtrek is er recent een oplossing
gevonden voor 17.600 ondernemers die des-
tijds een ingewikkeld renteproduct
(SWAP/derivaat) hebben gekocht.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) trok in
december 2015 aan de noodrem omdat de al
jaren lopende heronderzoeken niet
goed/voldoende zouden zijn uitgevoerd door
de banken zelf.
Een onafhankelijke commissie is toen aan de
slag gegaan en heeft nu haar eindrapport ge-
presenteerd. De Rabobank (grootste deriva-
ten-verstrekker) had wat langer de tijd nodig
om te reageren. Inmiddels is bekend dat alle
banken het advies van de commissie zullen
opvolgen.
Ook alle ondernemers die eerder al akkoord
zijn gegaan met de uitslagen van de eerder
genoemde heronderzoeken zullen worden ge-
compenseerd, zo luiden nu de berichten.

Gesproken wordt over een compensatie van
20% van de betaalde rente in de betreffende
periode met een maximum schadevergoe-

ding van  € 100.000,--.
De meeste claim-initiatieven/stichtingen kun-
nen met het bereikte resultaat leven.
Vóór de zomer van 2017 zouden alle gedu-
peerden bericht moeten hebben ontvangen

over de financiële/persoonlijke vertaalslag van
de eigen onderneming.

Dat we het over serieus geld hebben, is duide-
lijk. Berekeningen lopen uiteen van 1,7 tot zo’n
3 miljard euro!
Hiermee is een einde in zicht van een méér
dan vervelend dossier waarbij het ook ging
over “inzicht verkrijgen, zorgplicht en vermeen-
de zekerheden”,
Ook de accountmanagers van de banken,
die in de eerste vuurlinie lagen, zijn blij en op-
gelucht. Ook zij waren meestal afhankelijk van
collega-treasury/specialisten die de onderha-
vige producten aan de man hebben ge-
bracht.

Alle gedupeerden kijken nu reikhalzend uit
naar bovengenoem-
de financiële com-
pensatie. In ieder
geval zal de eigen
vermogen-positie hier-
mee worden versterkt.

www.stichtingabri.nl

Advertentie plaatsen?

Iets kopen of verkopen? Berichtjes of
marktplaatsberichten kunt u gratis in
Christoffel Nieuws plaatsen.

Foto’s voorzien van naam en een tekst zijn ook wel-
kom. U kunt ze sturen aan: redactie@kscc.nl

www.stichtingabri.nl
mailto:redactie@kscc.nl
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Podcasts over de Binnenvaart.

Aflevering 2 van de vijfdelige Spoor Terug-
serie "De Binnenvaart", over de geschiede-
nis van de binnenscheepvaart.

De aflevering van deze week is gewijd
aan de belevenissen van de schippers tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. De docu-
mentairemakers spraken onder meer met de Zeeuw Leendert de
Bruine uit Terneuzen. De Bruine is al in 1935 op 16-jarige leeftijd als
schippersknecht aan het werk gegaan. Tijdens de oorlog blijft hij
vooral in de provincie Zeeland en vervoert daar grind, penen, aard-
appels en schelpen.
Gedurende de gehele oorlog worden veel schepen door de Duitsers
gevorderd. Veel schippers weten dit te voorkomen door met schip
en al onder te duiken. Na enige tijd is het gevaar voor vorderingen
geweken en durft de Bruine's schipper weer te gaan varen en werkt
hij mee aan de evacuatie van Schouwen in 1944. Al tijdens de oor-
log wordt De Bruine zelf schipper. In 1979 stopt hij met varen.

Met interviews met o.a.:
-schippersknecht Leendert de Bruine
-schipperszoon Philip Tetteroo;
-binnenschipper Rinus van der Zee;
-schippersknecht Teun Twigt;
-expediteur Jacques Genesis;
-schippersvrouwen Tini Dokter, Annie Salet, Annie Nuy.

De andere afleveringen gaan over de volgende onderwerpen:
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 1: Het schippersleven.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 3: Weer vrij.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 4: Het Schipperskind.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 5: De acties.

Elke aflevering duurt ongeveer 31 minuten.
Wilt u de aflevering beluisteren klik dan op onderstaande link. U kunt
de aflevering zo vaak u wilt terugluisteren.

http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479486.html

Wat is een podcast?

Een podcast is een radio-
uitzending uit het verle-
den die nu door middel
van een website, op de

computer teruggeluisterd
kan worden.

http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479486.html
http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479486.html
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WINDKANTER
Soms kijk ik nog

wel eens wat de
websites van Katholiek Ne-

derland aan nieuws te melden
hebben, op zoek naar inspiratie
voor mijn Windkanter. Helaas kom
ik zelden een artikel tegen waar-
mee ik onze lezers kan verblijden.

Neem als voorbeeld de discussie
die binnen de RK Kerk weer is aan-
gezwengeld over de vraag of de
priester bij het opdragen van de H.
Mis nu met zijn gezicht naar het
volk moet zijn gekeerd of net als
vroeger met zijn rug naar het kerk-
volk, zijn gelaat gericht op het ta-
bernakel voor hem. Een
hervorming van de hervorming. Je
kunt je niet voorstellen dat kardina-
len en bisschoppen zich daar in
onze zo roerige tijd nog mee bezig-
houden. Een slimmer iemand
vroeg zich wel af of Jezus bij het
Laatste Avondmaal ook met de
rug naar de Apostelen was ge-
keerd en toesprak of met de Apos-
telen rondom zich het Laatste
Avondmaal vierde.
Zijn er echter geen urgentere za-
ken die de aandacht vragen in
plaats van deze theologische her-
senspinsels? Neem nu eens TV- pre-
sentator van de EO Andries Knevel,
een rasechte protestant die geïn-
spireerd wordt door deze Paus
Franciscus. Misschien heeft u als
lezer dit programma ook gezien. In

een special besteedde hij aan-
dacht aan onze Paus die, naar hij
zei, hem nogal was opgevallen
vanwege zijn uitstraling en grote
populariteit bij veel katholieke ge-
lovigen. Vooral zijn eenvoud in het
dagelijkse leven en zijn zorg voor
de daklozen die een zwervend be-
staan leiden rondom het St. Pieters-
plein had hem gegrepen.
De nieuwe wind die de Paus over
het Vaticaan doet waaien, roept
binnen Vaticaanse kringen echter
nogal wat weerstand op want wie
wil in de slaap gewekt worden
door het opschudden van het
bed? Een geïnterviewde onder-
zoeksjournalist wees op de riante
behuizingen van veel kardinalen

en bisschoppen in de Eeuwige
Stad. Prelaten die er zelfs niet voor
schromen vrienden en bekenden
een riante en ruime woning in Ro-
me aan te bieden tegen een voor
niets of zeer lage huurprijs waarbij
de daklozen in de stad vergeten
worden. Die corruptie met de dub-
bele boekhouding die er blijkbaar
bij gehanteerd wordt is een doorn
in het oog van de Paus die orde
op zaken wil stellen, evenals de
corruptie bij het bankwezen.
Maar de Paus houdt het niet bij
woorden alleen, hij geeft ook het
goede voorbeeld. In de avond-
uren blijkt hij zich persoonlijk te be-
geven onder de vele daklozen in
de stad om hen zoveel mogelijk te

voorzien van eten, slaapgelegen-
heid en troost. Zwervers, die hem
Vader zijn gaan noemen en geen
Paus, zoals één van hen vertelde
aan Andries Knevel en met hem
op voet van gelijkheid aan tafel
zitten en met hem in gesprek gaan.
Denk ook aan het Islamitische
bootvluchtelingengezin dat hij
heeft geadopteerd en woonruimte
ter beschikking heeft gesteld. Het
immense probleem is hiermee niet
opgelost maar het goede voor-
beeld is gegeven.
Een geïnterviewde pater zei het
ongeveer zo: ‘de RK Kerk moet uit
de kerken, kathedralen en palei-
zen treden, de pracht en praal en
carrière vergeten en weer de
straat op gaan en met de mensen
in contact proberen te komen.
Niet in een lege kerk afwachten of
er nog iemand binnenkomt. Zo
moet de Boodschap van Jezus na-
geleefd en uitgedragen worden,
precies zoals de Paus het nu heeft
laten zien.’
Communicatiemogelijkheden zijn
er meer dan voldoende. Betrek ge-
wone gelovigen in de discussies en
luister goed naar hun ideeën en
wensen, beperk het niet tot theolo-
gisch hooggeschoolde carrièrema-
kers onder elkaar waar niemand
naar luistert.

CorveeHeimwee naar vroeger, 40 jaar terug.
Vakantie op het Grevelingenmeer
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ZONDAG 4 SEPTEMBER 2016

Ouders Heijmen-Lucassen v/h Johannes, ouders Cybulski-Dekker,
dhr. J. Kersten en Cees de Jong, br. Evatius van Herwaarden FIC.,
Rina Derksen.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016

Voor Mgr. J. Niënhaus,  dhr.  Colla  van  Thull,  dhr. Cees de Jong, Fe-
renc Vermaas, mw. A. van Giesen-van Strien en Jan van Strien, mw.
B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden uit de familie van
Welzenes-Klarenaar, voor Nancy Rensen-van de Brink, dhr. H. van
Werkhoven.
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Mevr. C. Kersten-de Jong; Remco Kerkhof, m/s “Osar”.
Peter Brands; mevr. C. Geutjes; mevr. D. Henssen-de Bot; Charlot-
te v/d Heuvel.
Dhr. Brian Salet; dhr. Wim Huibers; Luuk Wennekes; Monique Kuy-
ten; Stan Wennekes; Keelan Derksen.
Annie Huijbregts-Laeyendecker; Marcus Peters; Sientje Berkers;
Robert Mutsaers.
Olaf Appelboom; Roos Rosenboom, Muro; Vincent Peters;
Dhr. A. Vranken.
Sabine van Meegen, m/s Pasari; Jos Vermeeren; C. Peters; Max
Rensen; dhr. Gijs Daanen.
Anny Decker; dhr. Wim Nuy; Giovanni Smits.
Arno Mooren; Dimfy Lischer, m/s "Ilze"; Mark Wanders; Corina Bos-
man, m/s Anna (50).
Mevr. Marleen Willemsen; Tessa Zijlstra-Paal; Nick Hansen; Leny
Mulders.
Rick Keller; John Janssen; Gerard Verwey; Sofie Broeders; mevr.
Mary Kersten; dhr. Martien Moor; Jeroen Wennekes; G. Gerritsen.
Chantal Wanders; Samantha den Boer; dhr. Jos Daanen; Tanja
Bruins.
Frank Huibers; Ilona Scholting-Mooren, m/s “Spes Nova”; dhr. Gui-
do Wennekes, v/h `Mego´; dhr. Daan Viergever; Enrico Klos; J.
Oomens; Frank Verlaan; Irene van Dongen.
John Peperkamp; Karin Sep; Frank Sep; Melissa Vermaas.
M. Meyer-van Wijck; Gijs Mulders; Reni Pauls; Marijn Klos; mevr.
Riek Kuyten.

ONZE JARIGEN…
MISINTENTIES
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BINNENVAART
GEBOREN:

05-08-2016: MARTEN BASTIAAN BLOM. Zoontje van Rob en Margo
Blom.
Corr.adres: Snees 26, 6641 RL BEUNINGEN.

HUWELIJKSJUBILEUM:

20-08-2016: GERARD en WINEKE LEENSEN waren 40 jaar gehuwd.
Corr.adres: Vriendschapslaan 11, 6544 AL NIJMEGEN.

28-11-2016: DENNIS en CECILE PETERS - DE GOEIJ zijn 12½ getrouwd.
Corr.adres: Postbus 564, 6500 AN NIJMEGEN.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Christoffel Nieuws

OVERLEDEN:

13-08-2016: ANTONIUS JOHANNES SERVATIUS (TOON) GIGENGACK.
Echtgenoot van Mien Gigengack. In de leeftijd van 77 jaar. De
plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 19 augustus in de
Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo. Corr.adres: Stoevelaarstraat 12,
7557 KW HENGELO.

GEDOOPT:

28-08-2016: GERARDUS CORNELIS ADOLF en JACQUELINE GERARDA
MAGDALENA ADRIANA VAN DER MAREL. Zoontje en dochtertje van
Theo Walravens Priscilla van der Marel. Corr.adres: Bredaseweg 33,
4891 SJ RIJSBERGEN.

KERMIS

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?
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Ziekenzondag 11 september 2016

Misschien hebt u het gemerkt: de
redactie heeft het kopje van de
zieken in dit medium veranderd.

We hebben gedubd: hoe geef je
de beste informatie over de zieken
die in de ziekenlijst moeten komen.
Er zijn zieken die in het ziekenhuis
liggen, maar er zijn er ook die thuis
zijn. We hebben mensen die her-
stellend zijn, er zijn er die in het ver-
pleeghuis liggen, etc.

Van sommigen is het gemakkelijk
aan te geven bij welke groep ze
horen, bij anderen gewoon niet.
Er is nu gekozen voor: Onze Zieken.
Het adres, de naam van het zie-
kenhuis, verpleeghuis of het huis of
schip waar men zich bevindt wordt
er duidelijk bij vermeld, zodat ie-
mand die een kaartje wil sturen de
juiste gegevens heeft.
Daarom is het goed dat de naam
van de zieke vermeld wordt in het
Christoffel Nieuws met de juiste ge-
gevens.

Want er zijn in en buiten onze ge-
meenschap mensen die hen met
het bovengenoemde kaartje een
hart onder de riem steken: een ex-
tra vitamientje dat de zieke en de familie van de zieke goed doet.

En wanneer u de zieke bezocht hebt, geldt de wet van de privacy.
Als iemand ziek is dan is hij of zij anders dan wanneer hij of zij in het
gewone leven staat. Er wordt wat makkelijker privé informatie ge-
deeld die in een gezonde situatie niet gedeeld zou worden.

  Bezoekersdienst

Al jaar en dag kennen het KSCC en het pastoraat een be-
zoekersdienst.
Het pastorale team besteedt veel zorg voor de zieken, maar
kan lang niet alles aan. Wie vallen onder de zieken? De zie-
ken in de ziekenhuizen, maar ook zij die thuis herstellend zijn
en de mensen die langdurig thuis of in het verpleeg- of ver-
zorgingshuis wonen. Er zijn ook mensen die extra aandacht
vragen om hun echtgenoot/echtgenote is overleden of be-
jaarde mensen die de deur niet meer uit kunnen. Kortom
een breed spectrum van mensen.

Het komt ook voor dat er wanneer iemand ziek is of door
een ernstig voorval is getroffen sociale en economische pro-
blemen opduiken. In de tijd dat het KSCC beschikte over
een sociaal raadsman/raadsvrouw konden we zelf de men-
sen helpen zichzelf te leren helpen. Gelukkig beschikt het
KSCC nog steeds over een uitgebreid netwerk zodat wij hen
kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties. Daarom is er
vastgehouden aan de personele unie tussen KSCC en pas-
toraat en zijn we niet overgegaan naar een algemene lan-
delijke organisatie. Het pastoraat is de basis waar mensen
vaak als eersten hun zorgen uiten waarvoor hulp geboden
is.

De ziekenzorg staat financieel onder druk. Alles wordt bere-
kend. Er is altijd een tekort. Het is goed dat de patiënt kan
inzien hoe de financiële logistiek en waar het geld aan be-
steed wordt.
Dat wij ons meer bewust worden van de kosten is geen pro-
bleem. Er moet wel rekening gehouden worden met de be-
reikbaarheid van de patiënt door familie en vrienden. Een
bezoekje en een gesprekje, we schreven het hierboven al,

kan wonderen doen.

Als aalmoezenier ga ik altijd buiten de bezoektijden om naar de zie-
ke. De familie heeft als eerste recht op de bezoektijd hun zieke fami-
lie lid te bezoeken. Maar een zieke heeft recht om zijn hart uit te
storten tegen een pastor of aalmoezenier.
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ONZE ZIEKEN

* Dhr. Sander Jansen, Dienst intensieve ge-
neeskunde eenheid 519.
BELGIË, UZ CAMPUS GASTHUISBERG, HERES-
TRAAT 49, 3000 LEUVEN.
* Pater Kees van Luyn  (Gelre ziekenhuis
Apeldoorn).
APELDOORN, ALBERT SCHWEITZERLAAN 31,
7334 DZ.
* Dhr. Jan van Thiel.
MAASTRICHT, MOSASAURUSWEG 43, 6212
EK.
* Dhr. Joop Derksen.  (BEUNINGEN, STREKEL
9, 6641 XK.)
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Beppie Leensen-Scheers.
WIJCHEN, GRAAFSEWEG 782, 6603 CR.
* Erik Rosenboom.
NIJMEGEN, KEPLERSTRAAT 237, 6533 DD.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Winanda de Ruyter-Baijens.
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
* Mevr. Marja Straathof.
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.
* Dhr. Gerard Leensen.
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544
AL.

* Dhr. Ton Rennings. ROERMOND, ROER-
ZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda. DORDRECHT, PRAT-
TENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Ena Beijer-Joosten.
EWIJK, HUIZE WAELWICK, SCHOOLPAD 1,
6644 CP.
* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES:   POSTBUS 9002, 6870 GC
RENKUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (ka-
mer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Dhr. Jan van Vliet  (De Verbinding - 4e
etage).
NIEUWKOOP, DE VERBINDING 108, 2421 EX.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Sacrament van de zieken

Wanneer de ernst van de ziekte vergroot, kan er gespro-
ken worden over her sacrament van de zieken: een diep-
temedicijn die de zieke en omgeving kracht en sterkte
geeft voor de toekomst.
De kennis van dit sacrament en van heel veel rituelen is
ver weg gezakt in de samenleving.
Artsen en verpleegkundigen weten soms niet meer waar
je het over hebt. Een aalmoezenier? Wat is dat? De heili-
ge Mis, de Communie: onbekend. Dus moet er in een der-
gelijk gesprek een lange inhaalslag gemaakt worden. Dat
is niet erg: we blijven zaaien.

Tot slot: als u iemand in uw familie hebt die ziek is of u kent
een zieke: laat het ons weten.
Welkom in de viering op ziekenzondag 11 september a.s.

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben
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AGENDA SCHIPPERSSOOS  ZWIJNDRECHT sept/okt/nov/dec 2016
Di 20 september 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 4 oktober 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Za 22 okt 20.00 uur Najaarsbal. Met het duo ‘Joy Ride’! In het oude
Festino, nu ‘Spektakel’ genoemd.

Di 1 november 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 15 november 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 6 december 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
7-9 december Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.
Vr 16 december Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.
Di 20 december 14.00 uur Kerstsoos. Julia Internaat
Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht: Wilma Vissers, telefoon 06-15 06 35 39, e-mail:
wam.vissers@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN sept/okt/nov/dec 2016

Zondag 10.30 uur H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

EXTRA
Za 24 september 10.00 uur Vaartocht Wekendam
Di 25 oktober 09.30 uur Rikconcours
Za 29 oktober 18.00 uur Mosselavond
Wo 9 november 18.00 uur Vrijwilligersavond
Di 28 november 09.30 uur Rikconcours
Zo 18 december 13.00 uur Eindejaarsbrunch

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken, telefoon: 0162-68 79 30, e-mail:
c.vander.veeken@hetnet.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM juli 2016

Elke derde zondag
van de maand 11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Anto-

nius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

Contactpersoon voor Rotterdam: J. Wijnen - Smit, telefoon : 06-10 97 92 95, e-mail:
Jean1942@xs4all.nl

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:wam.vissers@gmail.com
mailto:wam.vissers@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN september/oktober 2016
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering

Woensdag 10.30 uur
13.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor
Bridge in de oneven weken

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Verzorgen Christoffel Nieuws (om de 14 dagen)
Reptitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Donderdag 1 september 19.00 uur Start repetitie van het KSCC kerkkoor

Maandag 5 september 10.30 uur Coördinatie- en beheerdersvergadering

Dinsdag 6 september 10.00 uur
11.30 uur

Start KSCC gymnastiek
Opening activiteitenjaar KSCC Nijmegen

Woensdag 7 september 10.30 uur Start repetitie Waalkanterskoor

Zondag 11 september 11.00 uur Ziekenzondag eucharistieviering

Maandag 12 september 09.00 uur KSCC busreis naar Alken (Duitsland). Vrijdag 16 september 20.00 uur weer terug.

Maandag 26 september 16.30 uur
18.30 uur

Vergadering LP en LKSCC
Vergadering KSW en KSCC

Donderdag 6 oktober 10.00 uur Symposium ter gelegenheid van: 40 jaar jubileum KSCC Schipperscentrum
                                                          10 jaar Parochie voor Binnenvaart, Circus en Kermis

Dinsdag 11 oktober 14.00 uur Soos met… bingo en dia’s bekijken van de zeilreis van de familie Engelaar

Zondag 16 oktober 14.00 uur Inschepen KSCC vaarreis met de PWA. Vrijdag 21 oktober terugkomst PWA-reis aan de Waalkade Nijm.

Zondag 30 oktober 11.00 uur Allerzielen eucharistieviering
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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16 oktober 2016 worden bij de Prins Willem
Alexander in Vlissingen de trossen losge-
gooid voor een bijzondere vaarreis.

Op zondag 16 oktober schepen we in in
Vlissingen om 14.00 uur aan de Piet Hein-
kade (4381 NC). Op vrijdag 21 oktober is
de aankomst in Nijmegen om 12.00 uur
aan de Waalkade.

Wie mag er mee?: Iemand dus die enige
vorm van hulp of ondersteuning nodig
heeft.
Vijftig vrijwilligers aan boord maken samen
met de crew van de Prins Willem Alexan-
der voor u een onvergetelijke reis.

Wilt u mee, of kent u iemand die graag
mee zou willen, neem dan contact op of
meldt het bij de bezoekersdienst van het
regionaal centrum:
● Het Zuiden – Raamsdonksveer mevrouw

Toos Vermeeren 0162521782 of de heer
Jos van Dongen 0653910154.

● Regio Rotterdam – Steunpunt Zwijn-
drecht mevrouw Jeanneke Wijnen
0610979295 of de heer Karel Schreurs
013 4671946

●  bij de Landelijke Parochie 024 3777575

De kosten voor deze geheel verzorgde
reis bedragen ca. € 700,00 per persoon.
U dient zelf een reis
/annuleringsverzekering af te sluiten en te

zorgen voor het vervoer naar Vlissingen en
Nijmegen.
U kunt een aanmeldingsformulier opvra-
gen bij het KSCC, Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen of telefonisch +31(0)24 3777575 of
stuur een mail aan info@kscc.nl

Lijkt het u wat, geef u dan nu op. Wij zien
uw aanmeldingsformulier tegemoet.

Hartelijke groet,

Namens de crew van 50 vrijwilligers

22e PWA-KSCC vaarvakantie
voor zieken

Er is nog plek!
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DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250 024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnen-
straat 29  024-3228380
Huisartsenpost Nijmegen (bij C.W.Z.)
Weg door Jonkerbos 108 0900 – 8880
Tandheelkunde 024-3773670

ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein
zuid 10 6525 GA  024-3611111
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonker-
bos 100 6532 SZ  024-3657657

KLINIEK
Sint Maartenskliniek Hengstdal 3,
6574 NA  024-3659911

ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerstraat 55
6574 NA  026-3788888

APOTHEKENPOST: NIJMEGEN
C.W.Z. Post  024-3658544
St. Radboud post 024-3619191

INTERNATEN:
St. Nicolaas internaat Volsellastraat 3
6515 DX Nijmegen 024-3593500
E: nicolaas@stgmeander.nl
Stichting Meander 030-6580060

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

BINNENVAART:
Bureau Telematica  010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL    06-23225399

ORGANISATIES:
Kon. BLN-Schuttevaer 078-7820565
Censis Barendrecht  0180-691420
A.S.V. Rotterdam  010-4148585
CBRB Vasteland 78 R’dam 010-7989800
Kon. BLN-Schuttevaer Gld 06-51439451
E: gelderland@bln.nl
I.V.R. Rotterdam  010-4116070

Voor vragen aan de Rijksoverheid
 (Postbus 51)   1400

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen
Mariënburg 30  024-3299396
Bureau voor Rechtshulp  0900-8020
B.V.B.    010-4129151
Slachtofferhulpdienst 0900 - 0101
Thuiszorg Zuid – Gelderland ZZG Zorggroep
    024-3665777
S.A.W. Opleidingen  06-22525998
Telefonische hulpdienst 0900 - 0767

Havendienst   024-3292696
Rijksverkeersinspectie 026-3528911
R.W.S. Gelderland  026-3688911

Rijkswaterstaat D.K.R. Nijmegen Maas
    024-3717700
Sluis Weurt   024-3775670
Verkeerspost Tiel  0344-619672
Verkeerspost RWS Nijm. 024-3435610
Gemeentehuis Nijmegen 024-14024
KSCC Rotterdam  010-4130030
KSCC ‘t Zuiden  0162-521782

ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-8844
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Brandweer   024-3297599
GGD Nijmegen  024-3297297
Politie te Water  024-3739700

Volg het KSCC op:

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen


Christoffel Nieuws pagina 28← terug naar pagina 1

—-------------------------------------------------------
COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken R. Kuyten - Joosten
Reisjes       G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie  G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters     G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg) H. Leensen
Soos met …       G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator  D. van Zijl-Buil
P.W.A. Administratie  L. Bom
Kosters-ploeg  B. Derksen
Gymnastiek    J. Hoks
Onderhoud binnen  K. Verhoef
Onderhoud buiten             G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage H. Mooren
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING
NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel

(+31) 6 – 55 35 6666
Fax  (+31) 024 – 3788201
Email:   info@kscc.nl
Internet:  www.kscc.nl

Stafleden: (+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Lea Bom Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
  (+31) 024 – 3234568

Colofon

Aan dit nummer werkte mee:

Lea Bom, Henry Mooren, Sina Leeu-
westein, Cor van der Veeken, John Ver-
hees, Wim Onderdelinden, Karin van
Berkel (Julia-internaat), Paramont, Stella
Jägers (LOVT), Jan Roest (Rijdende
School), Maria van Rosmalen (Juzt),
Anita van Laan (LOVK).


