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Zondagavond waren Buba & Sharon van de circusfamilie Freiwald
op de TV in NPO3 om 19.30 in het programma “Zapp echt gebeurd”.
Het is de moeite waard om dit programma nog eens terug te halen.
U krijgt een heel mooi beeld van hoe de familie niet alleen voor de
olifant Buba zorgt, maar ook van hoe ze van elkaar houden.

In een mailtje is de familie en heel bijzonder Sharon alle goeds
gewenst.

Buba & Sharon op TV

MGR. HURKMANS NEEMT AFSCHEID

Omdat zaterdag 14 mei Mgr.
Hurkmans afscheid neemt als
bisschop van den Bosch, stopt hij ook
als referent in de
bisschoppenconferentie van de
parochie.
Wie de nieuwe referent wordt zal
bepaald worden wanneer het
bisschoppen college weer compleet
is.

Het is nog wachten op de nieuwe bisschop van
Groningen/Leeuwarden.

Zaterdag 14 mei vindt de eucharistieviering uit
dankbaarheid plaats in de Kathedrale basiliek
van sint Jan Evangelist in den Bosch aan de
Parade om 11.00 uur.

Tevens zal de nieuwe bisschop van den Bosch
Mgr. G. de Korte bezit nemen van de
bisschopszetel.

VPRO-Programma ‘De Hokjesman’ bezoekt ‘de
Reiziger’.

Aanstaande vrijdag 13 mei zendt de VPRO het
programma “De Hokjesman’ uit die met name
aandacht heeft voor ‘de reiziger’. Het is op dit
moment nog niet duidelijk hoeveel aandacht
aan de kermis c.q. circus wordt geboden. De
uitzending begint om 21.10 uur op NPO 2.
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Binnenvaartsoos Zwijndrecht organiseert op 7,8 en 9
december een kerstreis naar Düsseldorf. De
georganiseerde busreizen naar de Duitse
kerstmarkten zijn de afgelopen jaren zeer succesvol
gebleken, maar zo vond de organisatie, het is tijd
voor wat anders. Wat variatie op zijn tijd kan geen
kwaad. Vandaar dat er een driedaagse reis is
georganiseerd met het cruiseschip “Swiss Pearl”.

Iedereen (dus niet alleen ‘Zwijndrecht’) kan zich aanmelden voor
deze reis dus wees er snel bij, want vol is vol.

Het programma is als volgt:

Woensdag 7 december:
Om 14.00 uur inschepen aan de Rijnkade in Arnhem.
Het schip vertrekt om 16.00 uur richting Düsseldorf. ’s
Avonds wordt een driegangen diner geserveerd.
Donderdag 8 december:
’s Morgens aankomst in Düsseldorf. Na het ontbijt staat
het u vrij om de KERSTMARKTEN te bezoeken. ’s
Middags wordt er aan boord een lunch geserveerd en ’s avonds
weer een driegangen diner. Zo rond 22.00 uur zal de “Swiss Pearl”
weer vertrekken richting Arnhem.
Vrijdag 9 december:
’s Morgens aankomst in Arnhem en na een ontbijt om
9.00 uur wordt het schip weer verlaten.

Deze reis kost per persoon:
Een tweepersoonshut benedendek € 155,- (Hoofddek)
Een tweepersoonshut bovendek € 170,-
(Promenadedek)
ER ZIJN GEEN ÉÉNPERSOONSHUTTEN BESCHIKBAAR!!!

De prijzen zijn inclusief twee overnachtingen; twee
maal ontbijtbuffet; éénmaal lunch; twee maal
driegangen diner en de toeristenbelasting. De drank
is voor eigen rekening.

Er is géén annuleringsverzekering inbegrepen. De
reisorganisatie is lid van de Stichting
Garantiefondsen Reisgelden (SGR).

Wegens het beperkt aantal hutten wordt verzocht
zo snel mogelijk doch uiterlijk vóór 1 september te boeken.
De betaling kan worden voldaan op:

NL49INGB0793511615 onder omschrijving ‘Kerstmarkt
2016 BVS’.
Uiterste betalingstermijn is: 1 oktober!!!

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of
identiteitsbewijs. (Een rijbewijs is in Duitsland geen
geldig legitimatiebewijs).

U kunt zich per e-mail of telefoon aanmelden bij
Gijsbert Reijmers e-mail:  gijsbertus.ship@gmail.com of
06-10951090. Bij vermelding de naam, adres en

telefoonnummer opgeven van elk persoon die wil meegaan als ook
een e-mailadres en telefoonnummer van het ‘thuisfront’. Geeft u
ook duidelijk aan of u een hut op het hoofd- of promenadedek wilt

boeken en of u gebruik wilt maken van het
busvervoer Zwijndrecht-Arnhem en visa-versa.

Op de KSCC centra in Zwijndrecht en Nijmegen
liggen ook papieren aanmeldstrookjes waarmee u
kunt boeken.

“SWISS PEARL”

Driedaagse kerstreis per
cruiseboot naar  Düsseldorf



AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2016
Zondag 10.30 uur Woord- Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.
Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

EXTRA
Zondag 15 mei 10.30 uur Viering Eerste Pinksterdag
Maandag 16 mei 14.30 uur Tweede Pinksterdag. Fietstocht opstappen café Boelaars in Raamsdonkveer
Donderdag 26 mei 08.30 uur Dagtocht Antwerpen. Kijk voor informatie op: http://www.kscc.nl/volledige-dagtocht-naar-antwerpen-op-26-mei/

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

AGENDA KSCC  NIJMEGEN april-mei 2016
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.30 uur KSCC gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor
Donderdag 15.30 uur Verzorgen Christoffel Nieuws (even weken)

19.00 uur Repetitie KSCC koor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA

Zondag 15 mei 11.00 uur 1E Pinksterdagviering m.m.v. van het KSCC koor en Boy en Friends

Maandag 16 mei 11.00 uur 2E Pinksterdagviering

Donderdag 19 mei 19.00 uur Kon. BLN/Schuttevaervergadering afd. Gelderland

Maandag 23 mei 17.30 uur Vergadering A.C.M./VvE.

Woensdag 25 mei 15.00 uur Bespreking KVO-TPN West

19.00 uur Instuif verjaardag aalmoezenier B.E.M. Van Welzenes sdb

Maandag 6 juni 10.30 uur Coördinatie- en beheerdersvergadering

Dinsdag 28 juni 10.00 uur Laatste KSCC gymnastiek van het seizoen
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Blom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

http://www.kscc.nl/volledige-dagtocht-naar-antwerpen-op-26-mei/
http://www.kscc.nl/volledige-dagtocht-naar-antwerpen-op-26-mei/
mailto:info@kscc.nl
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Op Hemelvaartdag 5 mei ontvingen Milan Verlaan en Jade van Gils
de Eerste Communie. De eerste gang naar de eucharistie werd in

het bijzijn van de familie gevierd.
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Dubbele doop van mts ‘Pascale’ en hybride schip ‘Linjad’

Op vrijdag 13 mei is er een dubbele doop en inhuldiging door
aalmoezenier Van Welzenes van mts ‘Pascale’ en hybride schip
‘Linjad’. De inhuldiging vindt plaats bij Het Pomphuis – de Ark
Siberiastraat z/n Antwerpen, België.

Linjad

Pascale
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Nieuwe voorzitter Stichting Binnenvaartmuseum
Tijdens een feestelijke avond op zaterdag 30 april werd in De Spil te Maasbracht de
voorzittershamer van de Stichting Binnenvaartmuseum Maasbracht overgedragen door scheidend
voorzitter Roelof. Fransbergen (r) aan de nieuwe voorzitter Nico van Lent (l) voorheen ms ‘Maja’.

Binnen de fleurige regio Maasgouw verwondert
het de bewoners niet langer wanneer er een
opvallende activiteit aangekondigd wordt van-
uit Maasbracht.  De dynamiek van deze
scheepvaartgemeenschap, enthousiast en
eendrachtig gedragen vanuit de hele bevol-
king, verleent deze kern eeuwenlang een indu-
strieel karakter. Haast on-Limburgs nuchter en
zakelijk bouwde Maasbracht een imago op,
waarmee het bekendheid verwierf –  zelfs tot
ver in Europa! Die populariteit verdienden alle
inwoners, aangevoerd door krachtige leiders
die voortdurend de koers uitzetten en knokten
voor iedere centimeter succes.

Een van de huidige ‘aanjagers’ is Roelof Frans-
bergen: afstammeling uit de binnenvaartsec-
tor, die – eenmaal neergestreken in
Maasbracht – zijn stempel drukte op transport,
handel en recreatie. Maar méér nog zijn maat-
schappelijke en sociale betrokkenheid toonde
binnen zijn uitgebreide (inter)nationale netwerk.
Fransbergen (1952): “Ik werd in Alkmaar gebo-
ren, reisde vervolgens op het schip van mijn va-
der het hele land door totdat ik naar school
moest. Daarvoor ging mijn moeder in Maas-
bracht wonen. Als zestienjarige ging ik als zelf-
standig schipper varen tot 1985, toen mijn
dochter heimwee kreeg op het internaat. Ik
heb mijn schip verkocht en opende in ons dorp
een bevrachtingskantoor. In de loop der jaren
groeide dat uit, met een eigen transportvloot.

De bekroning van onze Groep Fransbergen
vormde in 2007 de overname van de rederij
Stiphout in Maastricht, die dagelijks rondvaar-
ten verzorgt in ons land en België. Uiteindelijk
heb ik in 2010 het hele bedrijf overgedaan aan
mijn twee zoons en dochter, die binnen hun
eigen perspectief succes boeken met interna-
tionale transporten. Onze groep exploiteert ook
de passantenhaven, alsmede 4 fiets/voetveren
in Zuid-Limburg”.

Dat wil niet zeggen dat Fransbergen sindsdien
zijn activiteiten op een laag pitje gezet heeft.
De laatste jaren heeft het Maas Binnenvaart-
museum hem veel energie gekost, maar uitein-
delijk toch het resultaat gebracht waarvoor hij
zo onvermoeibaar knokte. Op de huidige loca-
tie – perfect uitzicht op de nooitrustende haven
– trekt het een groeiend aantal bezoekers. Die
kunnen genieten van de permanente expositie,
actuele beelden in de filmzaal boven en des-
gewenst de plaatselijke cuisine met een voor-
delig arrangement.

“Ik kijk met trots terug op de spannende perio-
de, waarin ik vocht voor het museum dat door
de gemeente als kansloos werd beschouwd en
gesloten zou worden. Gelukkig heb ik wethou-
der Jessie Smeets-Palmen en in haar spoor de
raad kunnen overtuigen dat ons museum zon-
der subsidie blijft voortbestaan in het voormali-
ge ABN-complex. In 2010 werd ik voorzitter en

tijdens een drukbezocht feest jongstleden april
heb ik de hamer overgedragen aan Nico van
Lent. Het bestuur heeft mij wel gevraagd om
communicatie met gemeente en andere auto-
riteiten te blijven behartigen, alsook de sponso-
ren.” Met genoegen kijkt Fransbergen terug op
enkele hoogtepunten: in 2013 verwelkomde hij
ons Koningspaar op m.s. Jekervallei en bestuur-
de het schip tijdens een rondvaart door Maas-
tricht.

Tot slot spreekt hij uit, dat hij als voorzitter van
stichting Vrienden van Dr Engelsoord meer tijd
gaat steken in het welzijn van onze ouderen,
om activiteiten te ontplooien voor mensen met
een smalle beurs, maar zeker de doelgroep die
aan het vereenzamen is. Opgewekt: “Daar-
naast ben ik voorzitter van de stichting "Nooit-
Volmaakt" met de nostalgische Tjalk daterend
uit 1889, de exploitatie van de Gouverneur van
Limburg, en beschermheer van de Koninklijke
Harmonie. Wie weet dient er zich wel weer een
volgende uitdaging aan waarin ik mijn energie
opnieuw kwijt kan”.
Willem van den Heuvel
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Koninklijke onderscheiding

voor de heer Toon Kooren –

tankvaart Kooren

Het KSCC feliciteert de heer Toon
Kooren met zijn koninklijke
onderscheiding uit handen van
Burgemeester Aboutaleb van
Rotterdam.
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‘Vroeg in de benen’. De dauwtrappers op Hemelvaartdag 5 mei j.l.

Richard Wanders speelde mee op in ‘Die Lustige Witwe”.
Een uitvoering van op 8 april j.l. Van de muziekschool in Tilburg.



AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2016

Zondag 11.00 uur Viering in de kapel, daarna gezellig samenzijn met koffie en tijd
voor informatie.

Zaterdag Elke 2e zaterdag van de maand fotoruilbeurs.
EXTRA

Zondag 15 mei 11.00 uur PINKSTERFEEST, Eucharistieviering

Zondag 22 mei 11.00 uur Eucharistieviering in het teken van ‘Maria Sterre der Zee’.
Daarna gezellig samenzijn en afsluiting met een buffet.

Zondag 29 mei Sacrementsdag

Zondag 3 juli Slot van ons activiteiten-jaar met een BBQ

Zondag 10 juli Na de eucharistieviering uitzwaaien van de zusters.

Zondag 31 juli 11.00 uur Allerlaatste eucharistieviering op het KSCC, met daarna een
gezellig samenzijn.

Contactpersoon voor Rotterdam: Zuster Laetitia, telefoon 010-436 73 00, e-mail: boot109@zonnet.nl

AGENDA KSCC  ZWIJNDRECHT 2016
Dinsdag 17 mei 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Dinsdag 7 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Zaterdag 22
oktober

20.00 uur Najaarsbal.

7-9 december Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.
Vrijdag 16
december

Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos

Contactpersoon voor Zwijndrecht: Wilma Vissers, telefoon 06-15 06 35 39, e-mail: wam.vissers@gmail.com

http://everyoneweb.com/schipperssoos
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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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

ORGANISATIES:
BLN–Kon.Schuttevaer 078-7820565
Censis Barendrecht  0180-691420
A.S.V. Rotterdam  010-4148585
CBRB Vasteland 78 R’dam

010-7989800
Schuttevaer Gelderlan 06-51439451
E: gelderland@ksvschuttevaer.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:
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—-------------------------------------------------------
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


