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Van de bestuurs- en directietafel
Beschrijving van het groots circusfestival in Latina Italië. Overleg met dominees van het binnenschipperspastoraat Duitsland. Verslag oudervergadering LOVT.
Reflectiemiddag bestuur landelijke parochie.

Thuishaven “Het Zuiden”
Een korte geschiedenis van het schipperscentrum
“Het Zuiden” in Raamsdonkveer. Dit naar aanleiding
van het feit dat 25 jaar geleden wijlen aalmoezenier
Chris Eijsermans kerkschip “D’n Aal” definitief liet afmeren.
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Een groots circusfestival in Latina

Een belofte om verslag te doen van het groots circusfestival in Latina lossen we nu in.
Latina ligt een dikke honderd kilometer ten zuiden van Rome. Het
gebied waar Latina ligt was een moerasgebied. Mussolini heeft het
gebied in de jaren 1940 bouwrijp laten maken, de stad gebouwd en
inwoners uit het noorden van Italië naar dit gebied laten verhuizen.
Dit was zo wordt verteld “vrijwillig verplicht “.
Elk jaar wordt er in de plaats van 150.000 inwoners een groots festival
georganiseerd.
Internationale
circusorganisaties die dit evenement
bezoeken nemen de gelegenheid te baat
om hun vergaderingen te houden. Dat spaart
tijd en reis- en
verblijfkosten.
Er was een schitterende programma samengesteld met veel artiesten uit Rusland en Oekraïne, Afrika, Noord en Zuid Amerika: kortom
uit de hele wereld.
Op dit spektakel komen ook circusdirecteuren uit heel de wereld af
om te bekijken welke artiest in hun programma past. Er worden dan
ook veel contracten afgesloten.
De organisatie geleid door Fabio Montico verliep vloeiend en aan
alles was gedacht. Je voelde je een echte welkome gast.
Belangrijk voor ons als pastores is het contact met de artiesten. Natuurlijk is de taal vaak een probleem, maar diverse spreken een aar-

dig woordje Engels en soms een woordje Italiaans en anders zijn er
ook nog altijd goede tolken.
Elk jaar worden de artiesten door de Paus ontvangen. Dat is een hele belevenis.
Op de zondag was er een echt feestelijke eucharistieviering. Deze
werd voorbereid door de parochie geestelijken waar het circus
stond (de parochie geestelijken zijn Salesianen van Don Bosco). En
beste lezers: het was een echt feest: dans, muziek en een act door
circusartiesten. De balans tussen het gewone leven, bezinning en
een stukje humor was uitstekend. Geen overdreven vroomheid en
een koude opsomming van Bijbelteksten, maar een warme viering in
een menselijke en begrijpelijke verpakking waar de hijs met het samen aan Tafel vieren de aanwezigen “sociaal en verbindend “ verbond. De piste
zat helemaal vol
met jonge mensen; kinderen en
jongeren met
hun ouders, 1500
in totaal. Een
echte belevenis,
werkelijk een
feest om mee te
vieren en mee te
ervaren.
Na de viering mocht ik, als secretaris generaal van het FORUM, een
platvorm voor pastores van alle christelijke kerken die werken voor
de kermis- en circusgemeenschap, een toespraak houden. De voorzitter van de ECA de heer Urs Pilz vertaalde in het Italiaans. Een extra
woordje gaat altijd naar de “mamma” van het festival: Mirella Montico.
Het waren volgeplande dagen. Maar alleszins de moeite waard.
B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEBijeenkomst van dominees werkzaam in het
TAFEL
binnenvaartpastoraat in Duitsland op woensdag 2

november jl.
Het was lang geleden dat er een vergadering was met de dominees.
Natuurlijk treffen we elkaar bij de jaarlijks ARGE, besturenorganisatie voor
de schippersverenigingen in Duitsland. Maar komen we niet met elkaar in
gesprek. Nu was er een goed voorbereide vergadering gepland.
Geconstateerd moet worden dat het protestants schipperspastoraat
zwaar heeft moeten bezuinigen. Dat is natuurlijk wel een beetje te begrijpen omdat het aantal schippers ook afneemt.
Duisburg heeft zwaar moeten inleveren. Het Protestants
schipperscentrum in Duisburg-Homberg heeft men
moeten verlaten en men
heeft nu een kantoor en een
kleine ontmoetingsruimte
kunnen betrekken in de Dr.
Hammacher-Strasse 10. Men
probeert met de weinige
krachten toch een optimaal
goed pastoraat aan te bieden. Maar voor ons is het
goed dat er nog een netwerk is van pastores, waar u en wij terecht kunnen wanneer wij hulp of adviezen nodig hebben. De adressen van de
Duits steunpunten vindt u eerdaags op onze website.
Er werd de nodige informatie met elkaar gewisseld. Er zijn dezelfde problemen als in Nederland: ontkerkelijking, gebrek aan kennis van Godsdienst en kerk, sociale en maatschappelijke problemen, enzovoort.
De landelijk aalmoezenier van Duitsland, Pastoor Werner Paquet heeft
een ernstige operatie moeten ondergaan. Bij hem is een been afgezet.
Hij verblijft tot 1 december in het revalidatiecentrum in Duisburg-Ruhrort:
Malteserstift
Im Horstmannhaus
Dr.Hammacher-Strasse 41
47119 Duisburg-Ruhrort.

LOVT jaarvergadering vrijdag 4 november
in Zwijndrecht
Veel ouders gaven gehoor aan de uitnodiging
om de vergadering bij te wonen. Een goede
voorbereiding door het bestuur was hieraan
voorafgegaan.
Een belangrijk punt was de terugloop van het
aantal kinderen bij Kleuter aan Boord: 178 kinderen volgen nog deze
vorm van kleuteronderwijs.
Er verblijven nog 719 jeugdigen in de schippersinternaten: alle reden
om goed na te denken over de toekomst. In het belang van onze kinderen is het internaat belangrijk voor goed onderwijs en de mogelijkheid hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Maar bij een terugloop van het aantal kinderen ontstaan er financiële
problemen door bijvoorbeeld de bekostiging van leegstand wat onder andere leidt tot het ontslaan van personeel.
Het bestuur beraadt zich met diverse organisaties en ontwikkelt initiatieven voor de toekomst, over de huisvesting van de schippers-, kermis- en circusjeugd.
Er werden ook mededelingen gedaan vanuit de organisaties die met
de internatenwereld te maken hebben. Zo konden wij vertellen over
het sociale, maatschappelijke en pastorale werk. Punten die wij genoemd hebben is de uitgaven van het digitale familiemagazine:
Christoffel Nieuws. De sociale helpdesk, te bereiken via het speciaal
voor dit doel ontwikkelde appje. Het symposium: ‘het gaat om mensen’, gehouden op donderdag 6 oktober jl. vanwege het 40 jarig bestaan van het KSCC schipperscentrum en het 10 jarig bestaan van de
parochie.
‘s-Middags werd het thema “Onder invloed” behandeld met de hulp
van goed gespeelde toneelstukjes. Wat is je houding als ouder naar
je kind met betrekking tot het wel of niet toestaan van alcohol thuis of
op een feestje? Uit de discussie bleek dat met consequent gedrag,
met elkaar in een open en positief gesprek blijven, vertrouwen hebben in elkaar, het beste resultaat bereikt kan worden.
Uit de reactie van de ouders bleek dat het allemaal zeer herkenbaar
was.
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VAN DE BESTUURSReflectiemiddag bestuur van de paroEN DIRECTIEchie op dinsdag 8 november
TAFEL
De agenda van de bestuursvergaderingen wordt vaak overheerst door de financiën. Nu kwam het bestuur komt bij elkaar om
te praten over de doelstellingen van ons werk: het sociaalmaatschappelijke en het pastorale.
De bestuursleden werden drie vragen gesteld:
1. Hoe hebt u als bestuurslid het verleden ervaren?
2. Wat kunt u als bestuurslid inbrengen voor de toekomst en de toekomstige ontwikkelingen?
3. Worden wij als bestuurders voldoende (door elkaar) gemotiveerd
om de verantwoordelijkheid te dragen? Kan ieder een zijn optimale
bijdrage leveren?
Er werd goed gediscussieerd. Natuurlijk kwam de bemensing voor de
toekomst aan de orde. In deze tijd zijn de priesters, diakens en pastoraal werkers niet voor het grijpen. En daar komt bij dat het een Mens
onder de Mensen moet zijn die staat in een kerkbeeld, zoals Paus
Franciscus en Bisschop G. de Korte ons voorhouden: Sociaal-Verbindend.
Wij waren te gast in het kantoor van de Rijdende School en gastheer
was de directeur tevens bestuurslid in ons KSCC en parochie de heer
Jan Roest. Het ontbrak niet aan een drankje en heerlijke hap. Een
goede inspirerende vergadering die de basis versterkt om met elkaar door te gaan.
Tot slot:
De Amerikaanse verkiezingen.
Het blijkt maar weer eens dat peilingen niets zeggen. Alle wat de
mensen aankruisen in het stemhokje is belangrijk. Uit de verkiezingen
in Groot-Brittannië met betrekking tot Brexit zouden wij kunnen leren
dat mensen hun stem hebben uitgebracht om hun ongenoegen te
laten blijken over de regering en de gevestigde politieke partijen.
Zou men daar in ons landje iets van leren? Wat denkt U.
Ik ben benieuwd hoe het in maart in Nederland zal gaan.
B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 5

Oleg Popov is woensdag in het harnas gestorven, dat kun je wel zeggen van de wereldberoemde clown Popov. Hij was op toer
bij het Moskouse Staatscircus. Er zal op
grootse wijze afscheid genomen worden
van deze geniale clown, die jarenlang optrad bij het Russisch Staatscircus. Ook was
hij te zien bij het Groot Haags Kerstcircus
van Willem Smitt.
Namens circusproducenten Katja, Ilja en
Willem Smitt, die ruim 20 jaar met Oleg hebben samengewerkt, kreeg Circusweb via
Robert Vinkenborg de volgende verklaring.
“We zijn verdrietig door het overlijden van de
grootste circusclown ooit, onze vriend Oleg
Popov. Dankbaar zijn we voor zijn kunstenaarschap en al het moois dat hij ons hooggeëerde circuspubliek heeft gegeven. Wij wensen
Gabi en al zijn dierbaren kracht en sterkte om
dit grote verlies te dragen.”
Robert Vinkenborg – oud-perschef Groot Russisch Staatscircus/Kerstcircus Den Haag.
Popov werd op 31 juli 1930 geboren in de Russische plaats Viroebovo. Zijn weduwe Gabi
Popov is 32 jaar jonger dan haar echtgenoot.
Dit was voor Popov zijn tweede huwelijk. Het
werd in het Nederlandse Breda voltrokken
door toenmalig burgemeester Ed Nijpels. Zijn
eerste echtgenote, Alexandra, was zijn partner sinds 1952 maar overleed in 1990 aan kanker. Met haar had hij een dochter, Olga. |
Popov was de zoon van een klokkenmaker. In
1949 kwam hij van de Russische circusschool
in Moskou en startte zijn carrière in het staatscircus. Zes jaar later was hij de eerste clown uit
de Sovjet-Unie die optrad in de westerse wereld.

Popov was clown, mimespeler, koorddanser
en jongleur. Zijn optreden als clown is in de
Russische traditie “Iwanuschka”, een soort tragi-komische combinatie, waarbij de clown
dom lijkt te zijn, maar het ook weer niet is.
In 1982 won hij “De gouden clown van Monte
Carlo” (de “Oscar” van de clowns).
Carrière in Nederland
Circusdirecteur Hans Martens, haalde
als eerste de Russische clown Oleg Popov
naar Nederland. Samen met Willem Smitt
maakte hij in 1991 van het Groot Moskous
Staatscircus een Nederlands circus, waarin
Oleg Popov speelde. In dat jaar wordt in Amsterdam een grote premièreshow van het
Staatscircus van Moskou gehouden waar prinses Juliana zelfs eregast was. Vier jaar later
zette Smitt het Groot Russisch Staatscircus op,
dat later voornamelijk door Duitsland toerde.
Martens bleef rondtoeren met het Moskous
Staatscircus dat zelfs nog een tournee door
Israël maakte.

In 2006 zei Popov dat hij zijn carrière in
2007 zou gaan stoppen, maar hij trad in
2008 nog op bij het Kerstcircus op het Malieveld in Den Haag en in 2009 op het 14e
Internationale Circusfestival in Enschede.
In 2010, ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag en 60-jarig jubileum als artiest
keerde hij nog een keer terug in het Groot
Kerstcircus Den Haag. Dit circus werd geproduceerd door het Groot Russisch
Staatscircus. In 2001 zei producent Willem
Smitt in de Volkskrant over Popov: ‘Wat
Chaplin was voor de film, is Popov voor
het circus. De aller-, allergrootste.’
Het kerstcircus van de familie Smitt stond (mét
Popov) van 17 december 2010 tot en 3 januari 2011 in Den Haag. In het Kerstcircus (editie
2008) werkte Popov samen met
goochelaar/tv-presentator Hans Kazàn. Hoewel ze elkaar niet konden verstaan, (Popov
sprak alleen Russisch) ontstond in het circus
een grote vriendschap tussen de twee artiesten, zo schreef Kazàn in zijn in 2009 verschenen autobiografie.
In 2015 zette hij voor het eerst in jaren weer
voet op Russische bodem, in al die jaren sprak
hij slechts 1 taal, het Russisch, hoewel hij al jaren in Duitsland woonde. Popov overleed in
de plaats Rostov aan de Don in Zuid Rusland.
Het heeft denk ik zo moeten zijn, dat hij overleed in zijn vaderland. Het Staatscircus van
Moskou zal een grootsherdenkingsafscheid
verzorgen in het circus.
De hele circuswereld is in diepe rouw gedompeld, blijkt uit de vele reacties op sociale media.
Bron: www.circusweb.nl
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Thuishaven
Het Zuiden
Zilver
Alhoewel het bestuur uit financiële overwegingen heeft besloten er geen
extra uitgaven voor te doen, moeten we toch
melding maken van het feit dat KSCC ‘Het Zuiden’ midden december zijn 25-jarig bestaan
mag vieren. Op 18 november 1991 werd, in
aanwezigheid van de uitgenodigde notabelen
van de gemeentenbesturen Geertruidenberg
en Made, officieel geopend en op 14 december in datzelfde jaar door de toenmalige bisschop van Rotterdam mgr. Bär ingewijd.
Even de geschiedenis vooraf. Nadat wijlen
aalmoezenier Chris Eijsermans vanwege zijn
gevorderde leeftijd besloot het rondvaren met
het Kerkschip ‘D’n Aal’ door Nederland op termijn te beëindigen, vroeg hij aan het landelijk
KSCC- bestuur toestemming om het kerkschip
‘D’n Aal’ definitief af te meren in Geertruidenberg in dienst van de vele in deze regio wonende schippersfamilies. Tot zijn verbazing en
ook wel met wat verontwaardiging kreeg hij
die toestemming niet ondanks dat hij zich jarenlang had ingezet als varende parochieherder van de schippers. Hij ging echter niet bij de
pakken neerzitten en besloot, zoals hij zelf zei,
‘zelfstandig ondernemer’ te worden en een
eigen schipperscentrum op te zetten. We zullen niet ingaan op de moeite die hij heeft gedaan om de financiële middelen bij elkaar te
krijgen om zijn ‘droom’ gestalte te geven. Wij,
toen nog de varende generatie, zagen het
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aanvankelijk niet zo zitten maar hij zette door
en na de aankoop van een ponton waar ook
nog, ach arme, een nieuw vlak onder gestoken moest worden en na de plaatsing van een
kant en klare directie- unit daarop, verscheen
hij met zijn centrum toch achter ‘D’n Berg’. Het
mocht van aalmoezenier Chris Eijsermans
geen ‘Kerkschip’ heten maar Schipperscentrum ‘Het Zuiden’. Het moest een ontmoetingsplaats voor schippersgezinnen worden waar ’s
zondags ook de H. Mis kon worden opgedragen, kerkelijke feestdagen gevierd konden
worden naast doop- of huwelijksplechtigheden.

lering, Een gemeend dankwoord is hier wel op
zijn plaats.
Twee generaties schippersfamilies hebben plezier gehad van de inzet van aalmoezenier
Eijsermans en met kerkelijke feestdagen, als
veel schippers in de thuishaven lagen, kon het
zo druk zijn dat kerkgangers genoegen moesten nemen met een staanplaats in het kleine
halletje. Eén generatie heeft inmiddels het tijdige met het eeuwige verwisseld en de generatie van nu bestaat hoofdzakelijk uit ten minste
70- plussers. De generatie schipperskinderen
van toen bezochten in hun kinderjaren natuurlijk nog met hun ouders het centrum maar
eenmaal volwassen hebben ze bijna allen hun
toekomst aan de wal gevonden en lijkt binnen
afzienbare tijd de

Na enkele jaren aan de Bergse kant van de
Donge afgemeerd te zijn geweest waarvan
toch enige hinder werd ondervonden bij het
afmeren van de beroepsvaart, gaf de gemeente
Geertruidenberg toestemming om het centrum af te
meren aan de Raamsdonksveerse kant van de
Donge. De goedhartige
gemeente Geertruidenberg (wethouder dhr. van
Strien) zorgde, naast een
veilige en uitgediepte afmeergelegenheid binnen
de afmeersteigers van de
beroepsvaart, ook voor
een afloopsteiger, een parkeerplaats voor auto’s,
aansluiting op het elektriciteitsnet, op de waterleiding
Officiële opening Schipperscentrum “Het Zuiden” 18 november 1991
en later ook nog op de rio-
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houdbaarheidsdatum van ons centrum in zicht. Maar nu nog wordt
het centrum gevuld met trouwe kerkgangers, worden er activiteiten
ontplooid door onze vele vrijwillig(st)ers, worden zieken bezocht en
zorgen onze trouwe donateurs nog voor voldoende financiële middelen om de zaak redelijk gezond te houden. Ons rest natuurlijk een
welgemeend dankwoord uit te spreken aan wijlen aalmoezenier
Chris Eijsermans die onze behoefte als rustende schippers om met
elkaar in contact te blijven goed heeft ingeschat en eens heeft gezegd dat zijn 32 jaar als aalmoezenier voor de schippers zijn echte
levenswerk is geweest in zijn 65- jarige loopbaan als priester en hem
het meeste voldoening heeft gegeven.
Een afscheid en een welkom
Na ruim vijf jaar twee maal per maand ten dienste te hebben gestaan van ons centrum als gebedsleider tijdens de zondagdienst,
heeft pastor Ad van Kuijck te kennen gegeven dat hij wegens de
toegenomen werkdruk niet langer in staat is zijn agenda zo in te
schalen dat hij ook voor ons nog voldoende tijd kan vrijmaken. Het
gebrek aan priesters en diakens laat zich overal voelen en dat geldt
ook voor de ons omringende parochies in West Brabant. Voor zondagse kerkdiensten, dopen, huwelijken, uitvaarten, geestelijke bijstand voor zieken en stervenden, zijn werk voor moeilijk opvoedbare
jeugd, overal wordt zijn aanwezigheid gevraagd. We kunnen slechts
begrip opbrengen voor zijn besluit en zullen op 18 december a.s. node afscheid van hem moeten nemen en hem dankzeggen voor de
tijd en inzet die hij voor ons heeft kunnen opbrengen.
Toch is er weer een mooi lichtpunt want via dhr. van den Elshout zijn
we in contact gekomen met pastoor Bert Grotaers, geboren in
Maastricht en 60 jaar oud. Een priester van het bisdom Breda die,
door ziekte geveld, weer rustig aan probeert terug te komen als assistent priester en, met graagte en met toestemming van het Bisdom
Breda, het aanbod heeft aanvaard om twee maal per maand de
H.Mis op te dragen op ons schipperscentrum. Een grote verlichting
voor onze drie pastorale werkers en we verwelkomen pastor Grotaers met graagte.
Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar
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Stichting Ferenc & deelname aan: de ScanCoveryTrial 2017
"Maak je om mij geen zorgen"
Geen uitdaging is te groot, geen avontuur te spannend of rally te saai. Een ogenschijnlijke kans wordt
omgezet in een onvergetelijk initiatief! Twee daredevils die allebei van "wanten" weten, die niet vrezen
voor bizarre kou of weerstand onderweg, en hun tanden zetten in een 7500 kilometer ijskoude lange route
kris kras door Scandinavië. Dit zijn Marina Vermaas en
Alice Ooms! En samen rijden ze van 7 t/m 15 Januari
2017 als Team Stichting Ferenc (TSFerenc) de ScanCoveryTrial 2017,
"the Scandinavian Car Adventure".
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Stichting Ferenc zet zich onuitputtelijk in voor onderzoeken naar een betere genezing tegen kinderkanker. Op 11 september 2014 overleed Ferenc Vermaas
(2e zoon van Marina Vermaas) aan de gevolgen
van Neuroblastoom kanker. Ruim negen jaar heeft hij
als een Held gevochten tegen deze slopende ziekte.
Zijn eindeloze doorzettingsvermogen, kwieke persoonlijkheid in combinatie met zijn passies voor snelheid, autorijden en voetbalsport leven voort in
initiatieven als deelname aan de ScanCoveryTrial
2017. Zijn legendarische woorden; "Maak je om mij
geen zorgen" kenmerken TSFerenc.
Doe mee en draag bij aan deze super sportieve en
dynamische vorm van aandacht genereren voor onderzoek naar de genezing van kinderkanker. U kunt
zichtbaar of anoniem in de media uitingen van TSFerenc worden opgenomen, door een willekeurige bijdrage te doneren aan Stichting Ferenc o.v.v.
"SCANCT" aan: ABN AMRO IBAN:
NL17ABNA 0624 6487 29
Mail: info@stichtingferenc.nl Bel: +31 (0)6 1300 1339
Website: stichtingferenc.nl
De Scan Covery Trial zal uitgebreid in de media onder de aandacht komen en is te volgen op RTL 7, via Geotrack Telematics
of download de app SCANCT.

Acht dagen lang door de sneeuw met maar 4 uur
licht op een dag en twee 24 uurs etappes zal TSFerenc zich "fast & furious" een weg banen door schitterende ijskristal landschappen met tergend gladde
wegen. Hier is de natuur, Baas! Zal de onmiskenbare
schoonheid van deze route de hardnekkige weerstand van kou en ijs trotseren in deze trial?! Marina en
Alice gaan het aan…
Stichting Ferenc is officieel goedgekeurd en in het bezit van ANBI status. Iedere Euro die door giften en van sponsoren wordt ontvangen zal netto overblijven voor Stichting Ferenc TSFerenc bekostigt zelf haar deelname aan de ScanCoveryTrial 2017
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DE SINT K
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Op zaterdag 12 november komt Sint Nicolaas en zijn pieten om 13.00 uur aan
bij de KD-steiger te Nijmegen. (Waalkade). Op het evenemententerrein op de
Waalkade zal een programma rond Sinterklaas zijn. Na dit programma gaat Sint
met zijn gevolg een rondrit door het
centrum van Nijmegen maken. Er zal
een kort programma bij het Waagh-gebouw plaatsvinden omstreeks 14:50 uur.
Sinterklaas gaat er van uit dat ook in Nijmegen alle kinderen het fijn vinden dat
de Sint en zijn Pieten weer komen en
snoep en cadeautjes uitdelen.
Als verassing voor Sinterklaas willen kinderen uit Nijmegen samen met de beroemde Nijmeegse kunstenaar Diederik
Grootjans een kleurrijke tekening maken
op het plein waar Sinterklaas aankomt.
Dezelfde tekening wordt ook als kleur-

plaat rondgestuurd (kleurplaat downloaden)
Op de Grote Markt wordt een extra grote tekening voor de sint gemaakt. Uiteindelijk krijgen alle kinderen ook een
kleurplaat mee die ze in de Sinterklaastijd in het huis van Sinterklaas kunnen
inleveren. Met al die kleuren zullen Sinterklaas en zijn pieten er ook dit jaar een
mooi en kleurrijk kinderfeest van maken.
Kom zoveel mogelijk met het openbaar
vervoer naar het centrum van Nijmegen.
Route
Waalkade – Voerweg – Burchtstraat –
Marikenstraat – Koningsplein – Ziekerstraat – Van Welderenstraat –
Molenstraat – Broerstraat – Burchtstraat –
Grote Markt/ het Waagh-gebouw (rond
14.45 uur)

← terug naar pagina 1
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Ik kon het toch niet nalaten omdat ik in een
zeeheldenbuurt woon om de betreffende
naamgever van mijn straat op te zoeken. Het
bleek een interessante man te zijn geweest en
een echte held en gelukkig geen querulant.

Zeehelden
Korte recensie door Hans Wester
Wie ‘zeehelden’ zegt, denkt aan de Grote
Drie: Piet Heyn, Maarten Tromp en Michiel de
Ruyter. In de Gouden Eeuw konden echter
tientallen anderen minstens zoveel aanspraak
maken op die titel. Velen waren gewone zeelui, over wie bitter weinig informatie bewaard is
gebleven. Over admiralen en andere vlagofficieren weten we daarentegen veel meer. Hun
levens waren vaak net zo boeiend als die van
de Grote Drie. Soms omdat ze onverbeterlijke
querulanten waren, zoals Witte de With en
Cornelis Tromp, soms omdat ze van adel waren en enkel om die reden tot vlootvoogd werden gemaakt terwijl ze niets van varen wisten,
laat staan van het leiden van een zeeslag.
Het boek laat u kennismaken met 23 bekende
en minder bekende zeehelden uit de Gouden
Eeuw. Er is voor gekozen om deze op alfabeti-

De Vierdaagse Zeeslag (1666)

En dat is het. Voor een ieder die geinteresseerd is in geschiedenis is dit een indrukwekkend
naslagwerk van bekende en minder bekende
zeehelden, waarvan slechts een enkeling in
zijn bed stierf van ouderdom. Zeer informatief
en rijk geïllustreerd.
Interieur van een oorlogsschip rond 1700

sche volgorde te presenteren. Helaas staat dit
de leesbaarheid in de weg. Niet van de afzonderlijke artikelen, maar van het boek als geheel. Het vertelt niet op chronologische wijze
het verhaal van de Gouden Eeuw en de rol
van de Nederlandse marine in die tijd. Maar
volgt het levensverhaal van ieder individu. Dat
leidt onvermijdelijk tot herhalingen van personen en gebeurtenissen. Zo geeft de auteur
ook met zoveel woorden toe in de prima inleiding van het boek. Kunt u hiermee leven dan
is dit een prima aanschaf.
Het is een boeiend naslagwerk, wat alweer
aan zijn derde druk toe is. Denk niet dat alles
te vinden is op Wikipedia, dit boek biedt zoveel meer. Het is zeer rijk geïllustreerd met
kleurrijke foto’s van bekende en minder bekende schilderijen uit de zeventiende eeuw.
Vaak van beroemde schilders, zoals Willem
van de Velde de Oude en de Jonge of Ludolf
Backhuysen en alleen te zien in onze belangrijkste musea en galerieën.

Een inkijkexemplaar ligt op het KSCC-Nijmegen.
Titel: Zeehelden
Subtitel: Nederlandse trots overzee in de Gouden Eeuw
Auteur: Gerben Graddesz Hellinga
ISBN: 9789462491045

Kannonendek op een 17de eeuws oorlogsschip

← terug naar pagina 1
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WANDELNIEUWS
Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,
De voortschrijdende techniek maakt het leven steeds
boeiender. En heel, heel veel gebeurt via een scherm.
Nieuws, berichten, aanmeldingen, bankieren, reizen boeken zijn
zaken die we lezen vanaf, afhandelen met en zien op een
beeldscherm(pje). Naast het handige is het ook heel nuttig en dan
geeft de snelheid ons nog eens extra tijd voor… Ja, voor wat eigenlijk? Het zal toch geen lichaamsbeweging zijn? Dat zou goed kunnen
en de smartphone met diverse applicaties kan gewoon mee bij een
stevige wandeling.
Nog niet zo heel lang geleden was een wandelaar één met de omgeving, beleefde bewust wat zij of hij zag en luisterde naar de geluiden uit de natuur, doorkruist door het geruis van rijdende auto’s, van
opstijgende vliegtuigen, van draaiende motoren of muziekbronnen.
Het opgaan in de omgeving wordt nu nog interessanter, omdat via
diverse app’s niet alleen de route wordt weergegeven, maar ook
animatie wordt geboden rondom een buurt, aangaande een kasteel of een museum. Op het scherm verschijnen door animatie gerealiseerde filmpjes over gebouwen en landschappelijke
eigenschappen. En soms verschijnt er extra informatie over de wandeltocht zelf. Wandelen, misschien wel kuieren, wordt steeds interessanter en ook meer leerzaam. Maar vergeet niet op te kijken en de
mensen in de buurt te begroeten. Want ook naast het scherm is er
enorm veel te beleven.
Op het programma staat o.a.
13 november

Winterserie D.E.W. Escharen in Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Keuze-afstanden: 5-10-15-20 km
Startplaats: clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1 5361 JT Grave
Starttijd: 08.00 uur – 12.30 uu
0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in
Wolfheze op 16 november en in Apeldoorn op 19 november 2016.
Hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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Verhuisbericht van de zusters
Adrienne, Mathea en Laetitia.
De zusters schrijven:
Wij gaan verder varen;
Volaan Vooruit in Gods naam.
In grote dank voor wat was…
In groot vertrouwen voor wat
komt.
Zr. Adrienne
Zr. Mathea
Zr. Laetitia
Dank aan u allen voor uw geweldige afscheidswoorden en gaven,
In allerlei vorm en zo van harte
gegeven.
Per 14 november 2016 is hun nieuwe adres:
Huize Mater Misericordiae
Kloosterstraat 10
5038 VP Tilburg
Zr. Adrienne Boot, afd. Oost. Appartement 91. Tel: 013 – 54 92 319
Zr. Mathea Bouwman, afd. Oost. Appartement 93. Tel: 013 – 54 92 321
Zr. Laetitia Goris, afd. Oost. Appartement 87. Tel: 013 – 54 92 318
Ook verhuisd zijn:
Henk en Myriam de Vries
Oud:
Nieuw:

Zwanebloem 39a, 3344 BM Hendrik Ido Ambacht
Krammer 57, 3332 VG Zwijndrecht

← terug naar pagina 1
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KINDEREN REDDEN MET PROFESSOR PLONS PAKJESAVOND

mogen zich verkleden als Piet en de Sint uit de
brand helpen.

PAKJESBOOT 12 TE GAST IN MUSEUMHAVEN
Van 12 november tot en met 5 december is het Maritiem Museum Rotterdam de thuishaven van Sinterklaas. Het is groot feest in de
kinder-doe-tentoonstelling Professor Plons, maar er is
een groot probleem waar de kinderen goed bij kunnen helpen. Ook is de échte Pakjesboot 12 te gast
in de Maritiem Museum Haven (30-11 t/m 4-12), kunnen kinderen deelnemen aan de marsepein workshop, wordt er voorgelezen en mogen leden van
Professor Plons' Spetterclub gratis hun schoentje zetten.

Pakjesboot 12
Bezoekers kunnen hun bezoek van 30 november tot
en met 4 december combineren met een rondleiding over de échte Pakjesboot 12 (bekend van de
aankomst van Sinterklaas op TV). Op de pakjesboot,
die te gast is in de Maritiem Museum Haven, kunnen
kinderen ontdekken waar Sinterklaas slaapt en waar
de Pieten cadeautjes inpakken en pepernoten bakken. In zijn werkkamer lopen ze Sint zelf tegen het lijf!
Reserveer vooraf op pakjesboot.nl voor de rondleiding, vol=vol! Op vertoon van een bevestigingsmail
van de pakjesboot krijgen de kinderen bovendien
50% korting op hun bezoek aan het Maritiem Museum t/m 31 december 2016.

Wie redt pakjesavond?
In de kinder-doe-tentoonstelling Professor Plons
gaan kinderen van 4 tot 10 jaar op avontuur in de
haven van de professor en zijn vrienden Kapitein
Kurk, Sai-Ling, Mecha Mo en Dobber en maken spelenderwijs kennis met de maritieme wereld. Nu de
Sint in het land is, klinkt er 'Zie ginds komt de stoomboot' van de kades en de schepen liggen vol cadeaus die uitgeladen moeten worden. De Sint heeft
echter een groot probleem: de inpakpieten zijn vier
chocoladeletters kwijt die zich in een van de containers in de haven bevinden. Maar welke? Kinderen

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 welkom. U kunt ze sturen aan: redactie@kscc.nl

Sint van marsepein
Op de zondagen 27 november en 4
december tussen 12.00 en 16.00 uur maken kinderen
van marsepein een Sint, Professor Plons of iets anders leuks. Onder begeleiding maken ze een lekkere
traktatie die ze mee naar huis mogen nemen.
Voorlezen
Kinderen kunnen op 30 november en 3 en 4 december neerstrijken om te luisteren naar het avontuur
waarin Professor Plons Sinterklaas helpt.
Schoen zetten voor Spetters
Kinderen kunnen in het museum of op de website
van het museum gratis lid worden van Professor
Plons’ Spetterclub. Ze ontvangen dan regelmatig
digitale flessenpost, een vriendenboekje en een
clubpas waarmee ze leuke voordelen hebben. Van
12 november tot en met 3 december mogen Spetters hun schoen zetten in de haven van Professor
Plons. Sint en Piet vullen de schoentjes met een cadeautje. En ze krijgen 20% korting op een bezoek
aan de pakjesboot.
Museumcafé arrangement
Van 30-11 t/m 4-12 is de Pakjesboot te gast in onze
museumhaven. Speciaal hiervoor heeft
museumcafé Lloyds twee leuke winterse
aanbiedingen bij restaurant Lloyd:
warme chocomel met speculaas € 1,50
of een patatje met voor € 2,-

← terug naar pagina 1
Podcast over de Kermis
Binnen de serie ‘Het spoor terug’ gemaakt
door de VPRO in 1997 is een tweedelige
serie gemaakt over: ‘De Kermis’ en belicht
de geschiedenis van de kermis vanaf het
begin van de vorige eeuw tot nu.
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Wat is een podcast?
Een podcast is een radiouitzending uit het verleden die nu door middel
van een website, op de
computer teruggeluisterd
kan worden.

Deel 2 van Komt dat zien! In deze aflevering staat de naoorlogse kermis centraal.
Van de tijd dat er nog dikke dames tentoongesteld werden en de
stoomcarrousel de topattractie was, tot de komst van miljoenen kostende zaken als de Crazy Mouse en Space Fall. Over de romantiek
van de kermis, maar ook over het leven achter de façade.

Vraaggesprekken met leden van verschillende kermisfamilies over
het kermisleven van vlak na de Tweede Wereldoorlog, de werkzaamheden van de kermiskinderen, de oprichting in 1955 van de 'Rijdende school' voor kermiskinderen, de belangenbehartiging door en
acties van de kermisvakbond BOVAK en de bond voor kermisvrouwen, de eisen waaraan huidige attracties moeten voldoen, de nostalgische attractie 'de dikke dame' die tegenwoordig verboden is en
de sterke binding van kermismensen met het kermisleven. Met een
vraaggesprek met een onderwijzer van de Rijdende school over het
onderwijs. Verder een vraaggesprek met organisator Ed Mensen van
de Haarlemse kermis over de noodzaak van primeurs voor een goede kermis. En reacties van boze omwonenden op de geluidsoverlast.
Geïnterviewden: Piet Janvier (Dikke Piet), kermiskind; Mariet Sipkema,
kermiskind; Bertus Donks, kermisvakbond Bovak had een bokstent;
Matje Boesveld, kermiskind; Ed Mensen, organisator Haarlemse kermis; John Duyns, kermisexploitant (variététheater).
Aflevering 1 van ‘Komt dat zien’ ging over: De vooroorlogse kermis.
De serie ‘De Kermis’ is gemaakt door de VPRO en uitgezonden in
mei 1997. Elke aflevering duurt ongeveer 30 minuten. Uitgebreidere
documentatie aanwezig in het VPRO archief.
Wilt u de eerste aflevering beluisteren klik dan op onderstaande link.
U kunt de aflevering zo vaak u wil terugluisteren.

http://www.woord.nl/luister~POMS_VPRO_496714~.html

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 15

MISINTENTIES

MISINTENTIES ZONDAG 13 NOVEMBER 2016

11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Mevr. Erzi van Angelen; Anita Brugman Lena Broeders; mevr. Marie Broekmeulen.
13-11 Guillaume Lischer; mevr. Carolien Meeuwsen-van Kaam; Romique Kropman; Theo de Goey, m/s "Maasvallei"; Wiebe Peters;
mevrouw Lenie Buil; Flora Stevens.
14-11 Dhr. Mr. Drs. Th. Wijte, landelijk voorzitter KSCC/KSW; Anita Martens.
15-11 Dhr. Jan Peters; Mary Scholten; Loena Berkers; Frank Bos; Wesley
Scholting.
16-11 Hubert Martens; Roland Hof; Elman Schelphof; Ester Strijp; Ernest
Roza.
17-11 Dennis Kruyt; Danique Cremers.
18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.
19-11 Richard Mooren, m/s Spes Nova; Dingeman van IJzerlooij; dhr. Jos
Geutjes.
20-11 Melissa Koreman; Antoinette van der Klocht-van Ommen;
21-11 Mevrouw Mildred de Vries; Michelle van Gils, m/s ‘Rodeo’; dhr.
Ad Suykerbuyk; Gonnie Lenten; dhr. Peter Beyer.
22-11 Mevr. Marina Vermaas-v/d Giessen; Stan Schoenmakers; dhr. W.
de Beyer uit Oosterbeek; Leanne van de Wielen; Rik van Toor, m/s
‘Enigma’.
23-11 Bianca Poppelier-Janssen; Klaas Bouman; Pieter Rikken; Elsje Mulders; Beau van der Neut.
24-11 Philip Valk; Edwin Peters.
25-11 Leidy Janssen-Verberck.
26-11 Mevrouw Meyer; Sylvia Janssen; Rutger van der Hoeven; Frans
Buil; mevr. Elly van Weel.

Voor mevr. Maike Grietje Danser-de Groot, mevr. Kuijf-Kabalt, dhr.
Jan Oldenhage, ouders Timmermans-Webbe, ouders van Gils-Luijer,
dhr. T. van Gils, mw. A. Schüttler-van Wijck "Wormatia", Emanuel
Küchler m/s ‘Kavenga’, voor mw. M. van Os-Appelboom, dhr. C.
Eijsermans, schippersaalmoezenier, dhr. Peter de Louw, ouders van
Meel-Flipsen en Krisianto van Meel, ouders de Bot-Neff, Nancy Rensen-van de Brink.
MISINTENTIES ZONDAG 20 NOVEMBER 2016
Dhr. Leon Leijten, dhr. W. van den Eertwegh, dhr. Jan Kruisinga, ouders Buil-Wanders, ouders Verschure-Zwaans, dhr. A. van Thiel en
overleden familieleden, ouders van Angelen - van den Heuvel, ouders Heijmen-van Ophuizen, Hans van IJzerlooij

VAKANTIEGROETEN
ONTVINGEN
WIJ VAN CORRY
BUIL VANUIT
AUSTRALIË:
“Heel veel
groeten uit
zonnig
Australië”
Corry

← terug naar pagina 1

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

BINNENVAART
GEDOOPT:
16-10-2016: ARIANA VAN VUGT. Dochtertje van Aart van
Vugt en Shirley Delhij. Corr.adres: Schransmansdreef 2,
4911 AK DEN HOUT.
30-10-2016: MYRTHE SCHOLTING. Dochtertje van Wesley
en Ilona Scholting - Mooren. Corr.adres: Patrijslaan 1,
6641 ZE BEUNINGEN.
06-11-2016: MYRTHE en DANIQUE OOME. Dochtertjes van
Rinus en Jolanda Oome - Raaijmakers. Corr.adres: Willem
van Oranjestraat 27, 4931 NJ GEERTRUIDENBERG.
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OVERLEDEN:
01-11-2016: MAAIKE GRIETJE DANSER - DE GROOT. Echtgenote van
Hendrik J. Danser. In de leeftijd van 95 jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 7 november in het crematorium te
Groningen. Corr.adres: Bernardusweg 3, 9831 ND ADUARD.
07-11-2016: JAN OLDENHAGE. In de leeftijd van 75 jaar. De rouwdienst zal gehouden worden op 11 november in de Salemkerk te
Lisse. Corr.adres: Oranjelaan 115, 2161 KD LISSE.

KERMIS
OVERLEDEN:
03-11-2016: ADRIANA (JAANTJE) KUIJF - KABALT. Weduwe van Conelis Kuijf. In de leeftijd van 85 jaar. De afscheidsdienst heeft
plaatsgevonden op 10 november in de St. Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn. Corr.adres: Polderpeil 8, 2408 RE ALPHEN AAN
DEN RIJN.

06-10-2016: TJEU MAAS. Zoontje van Rens Maas en Ingrid
van Gils. Corr.adres: Veldstraat 81, 4881 BB ZUNDERT.

Christoffel Nieuws
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ONZE ZIEKEN

* Mevr. Bep Burgers-Dekker.
BOXTEL, ZORGGROEP EDE, LIDUINAHOF 35,
5281 AD.
* 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, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Anita Martens-van Wijk.
WIJCHEN, PUTTERSTRAAT 18, 6601 AM.
* Dhr. Piet Sanders (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.

* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002, 6870 GC RENKUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.

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

← terug naar pagina 1
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AGENDA SCHIPPERSSOOS ZWIJNDRECHT nov/dec 2016
Di 1 november

14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Creatieve damessoosdag. Julia Internaat. Met borDi 15 november
14.00 uur duren, breien, knippen enz. Aanmelden bij J. Wijnen
Tel: 06-10 97 92 95.
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: J. Wijnen - Smit, telefoon: 06-10 97 92 95, e-mail:
Jean1942@xs4all.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2016
Elke derde
zondag van
de maand

11.00
uur

Eucharistieviering met ontmoeting in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72, e-mail:
schre165@planet.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN okt/nov/dec 2016 jan 2017
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.

Za 29 oktober
Zo 30 oktober

18.00 uur
10.30 uur

EXTRA
Mosselavond
Allerzielenviering

Wo 9 november
Za 12 november
Di 29 november
Do 15 december
Zo 18 december
Zo 25 december
Ma 26 december
Zo 1 januari
Zo 8 januari

18.00 uur
09.30 uur
13.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
09.30 uur

Vrijwilligersavond
Intocht Sinterklaas in Nederland
Rikconcours
Koninksrijkdag
Eindejaarsbrunch Boelaars R’veer (viering 25-jarig bestaan). Afscheid pastor Ad van Kuijck.
Eerste Kerstdagviering
Tweede Kerstdag. Geen Woord en Communicatiedienst.
Nieuwjaarsreceptie. Na de Woord en Communicatiedienst.
Zaalvoetbaltoernooi ‘t Zuiden. Amershal te Made.

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

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 19

AGENDA KSCC NIJMEGEN november/december 2016
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak
Zondag

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag

10.30 uur

Stafvergadering

Dinsdag

10.00 uur

KSCC gymnastiek

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)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag

10.00 uur

Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vrijdag 18 november

19.00 uur

Vrijwilligersavond ‘Feest van dank’

Vrijdag 25 november

tot 17.00 uur

Schoentje zetten voor schipperskinderen

Zondag 27 november

12.00 uur

St. Nicolaasfeest voor de kinderen

Dinsdag 29 november

13.30 uur

Soos met… Sinterklaas middag

Donderdag 1 december

19.30 uur

BLN - Schuttevaervergadering afdeling Gelderland

Maandag 5 december

10.30 uur

Coördinatievergadering

Woensdag 7 december

09.00 uur

Kerstmarktbus naar Oberhausen

Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Om alvast in uw agenda te noteren:
Eerste kerstdag 10.30 uur: Feestelijke eucharistieviering in de circuspiste Circus Freiwald in Nijmegen.
Tweede kerstdag 11.00: Bisschop van Luyn sdb zal met pater Clemens sdb directeur communiteit in Bonn en aalmoezenier B. Van Welzenes sdb voorgaan in de tweede kerstdag viering t.g.v. een aantal jubilea.

← terug naar pagina 1
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Dinsdag 3
november
Soos met…
op het KSCC
Nijmegen
Er werden
spelletjes
gespeeld en
een
kerstkrans
gemaakt.

Wilma van der Veen
Foto-expositie
De Leo III, opgroeien aan boord van een sleepboot
‘In het oude familiealbum zijn foto’s als herinneringen.
Maar wat kan ik mij zélf nog herinneren van de tijd waarin ik aan boord leefde.
Toen ik een leeftijd had waarop indrukken groter waren dan woorden.
In deze expositie probeer ik herinneringen terug te vinden bij foto’s die me raken, steeds als ik ze weer zie. Associërend op deze foto’s heb ik er nieuwe beelden naast gemaakt.
In het boekje met dezelfde titel ga ik een stap verder: meer foto’s uit het album en mijn gedachten daar bij.’
Wilma van der Veen, kind uit een schippersgezin, leefde tot haar 6e jaar (1956-1962) aan boord van sleepboot Leo III
1 t/m 31 december 2016
Bibliotheek De Mariënburg, Mariënburg 29 Nijmegen

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 21

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 22

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250
024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnenstraat 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 Jonkerbos 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

BINNENVAART:
Bureau Telematica
010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL
06-23225399
ORGANISATIES:
Kon. BLN-Schuttevaer
Censis Barendrecht
A.S.V. Rotterdam
CBRB Vasteland 78 R’dam
Kon. BLN-Schuttevaer Gld
E: gelderland@bln.nl
I.V.R. Rotterdam

078-7820565
0180-691420
010-4148585
010-7989800
06-51439451
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
Rijksverkeersinspectie
R.W.S. Gelderland

024-3292696
026-3528911
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:
112
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:
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COÖRDINATIEGROEP:

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

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
Rabobank

NL47 INGB 0001.16.23.01
NL04 RABO 013.58.79.523

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
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Verantwoordelijkheid:
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