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Van de bestuurs- en directietafel

Carnaval staat voor de deur. Houdt u er rekening
mee dat er op carnavalzondag er geen mis is op het
KSCC parochiecentrum. En ik beveel de website
thuisarts.nl aan. Het kan u van dienst zijn.
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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE

Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

Thuishaven ‘Het Zuiden’ van februari 2017

Wijnand van Gils (foto) heeft een inventarisatie ge-
maakt van alle binnenschippers die ooit in en rond ge-
meente Drimmelen actief waren. Hij wil het later gaan
publiceren. We houden u op de hoogte.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL

Aan tafel met de aalmoezenier

Het KSCC schipperscentrum is weer goed toegankelijk
Met het vallen van het water zakt ook de brug die toegang heeft tot
het KSCC schipperscentrum.
Het was even uitkijken geblazen vooral in de tijd dat het vroor en de
steiger glad was.
Zoals het er nu naar uitziet zal de brug naar de steiger op een mooie
hoogte blijven.
Toch adviseren wij u uit te kijken wanneer u van en naar boord gaat.
Soms kunnen brug en steiger verraderlijk glad worden.

De wereld staat bol van veranderingen of zaken die dreigen te
veranderen

U hoeft de krant maar open te slaan, de radio of tv aan te zetten of
even te kijken op twitter en facebook en u wordt overgoten van
nieuws. In allerlei programma’s zijn ‘deskundigen’ aan het woord en
telkens blijkt dat ook zij de wijsheid niet in pacht hebben.

Een recent voorbeeld is de burgemeestersbenoe-
ming in Den Haag: politieke commentatoren
noemden als mogelijke opvolger van burgemees-
ter Van Aartsen een aantal namen en een paar
uur later kwam mevrouw Pauline Krikke (VVD) uit
de bus. Mevrouw Krikke is oud-burgemeester van
Arnhem en was directeur van het Scheepvaartmu-
seum.

De Tweede Kamerverkiezingen 2017

De verkiezingscampagne is begonnen. De leiders duikelen over el-
kaar heen. In het tv-programma Goedemorgen Nederland werd
een bepaalde partij afgeschilderd als een partij van toekomst en
dromen. Een leuk, maar ook tekenend woordspelletje.

Het is een verworvenheid in Nederland te mogen kiezen. Maar wat
en voor wie kies je? Naar verluidt doen 28 partijen mee aan de ver-
kiezingen. Het is goed om de programma’s met elkaar te vergelijken,
maar ook om te weten wie er achter zit. Er wordt in de verkiezingstijd
veel beloofd: er zal gesproken worden over 2 miljard euro voor ver-
betering in de ouderenzorg, zo vertelde de heer Mark Rutte op zijn
verkiezingstrip. Dat wil niet zeggen dat er 2 miljard euro bijkomt, neen
er zal over gesproken gaan worden.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

Lees de programma’s op wat u en jou bezig houdt: welzijn, onderne-
mersklimaat, zorg voor anderen, onderwijs, medische en sociale
zorg. Is er nog plaats voor wat kerken doen of wordt alles maar op
een globaliserende hoop gegooid? Hoe staat men tegenover het
vraagstuk milieu en vluchtelingenprobleem? Betekenen de wereld
van de kermis, circus en binnenvaart iets voor de politiek. Zijn het
mensen die zeggen wat ze gaan doen of doen wat ze zeggen: bij
elkaar een heel breed spectrum waarop uzelf kan bepalen wat het
meest past om aan een goede samen te bouwen en waar we een
positieve rol kunnen spelen op het podium van Europa en de we-
reld.
Kortom, bereid u goed voor. Raadpleeg de stemwijzer, maar blijf zelf
wel nadenken.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Carnaval komt er aan

Vrijdag 24 februari breekt het Carnavalsspectakel
los. Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen heeft met

medewerking van de carnavalsverenigingen een heel
programma opgezet. Zoals,

● zondag 19 februari 11.00 uur de Herenzitting
in het Kolpinghuis,

● vrijdag 24 februari: Captains diner en 20.30 uur Hofbal in de Ver-
eniging.

● Zaterdag Sleuteloverdracht bij het stadhuis en in de Spiegel.
● Zondag 26 februari de Carnavalsmis in de Molenstraatse kerk te

Nijmegen om 11.00 uur.
● Aansluitend eerbetoon aan het beeld Hommage in de Burg-

straat. ‘s-Middags Carnavalsoptocht.

Zondag jl. heeft een groots kindercarnavalspectakel voor de kermiskin-
deren plaats gevonden. Een gigantisch feest is het geweest, zo heb ik
me laten vertellen. Er zijn leuke prijzen uitgereikt aan de kinderen die
origineel verkleed waren. Kinder tv-programma’s en kinderboekjes wa-
ren een bron van ideeën. In Bergen op Zoom moet dit feest nog plaats
vinden.

De Kermis vrouwenbond viert haar 35 jarig jubileum

De Kermis vrouwenbond viert op 21 februari in De Gast in Zuidhorn het
35 jarig jubileum. Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van
dit feest. Er wordt ook een ‘feestgids’ samengesteld. Diverse mensen
worden uitgenodigd een tekst te schrijven. In de volgende Nieuwsbrief
zal de bijdrage van onze parochie gepubliceerd worden.

Op zondag 26 februari is
er aan boord van het
KSCC schipperscentrum
Nijmegen geen heilige
Mis en vervalt het
spreekuur van de
aalmoezenier/directeur.
U bent allen van harte
welkom in de Carnavals-
mis in de Molenstraat te
Nijmegen om 11.00 uur.

Goed contact met de scheepvaart-, kermis- en circusorganisaties en
investeren in het netwerk

Met de LOVT is het contact geïntensiveerd. Voor de bestuursvergade-
ring heb ik contact met Stella Sep Jägers gehad. Elkaar bijpraten over
zaken die in de bestuursvergadering gemeld kunnen worden.
Ook de BLN heeft het sociaal maatschappelijk werk op haar agenda
geplaatst.

Het is goed dat dit gebeurt. Het runnen van een bedrijf is niet alleen
een economische aangelegenheid, maar behelst meer: het sociaal
maatschappelijke en pastorale veld. Wanneer mensen goed in hun vel
zitten komt dat ten goede aan het runnen van het bedrijf en heeft ef-
fect op het functioneren in de familie en gezin.
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Nog even een tip

Laatst attendeerde een bevriende huisarts mij op de website:
www.thuisarts.nl

Een hele goede website met allerlei gefundeerde informatie en prak-
tisch gemakkelijk bruikbaar. Op pagina 5 wordt alles uitgebreid be-
schreven. Deze site zal voortaan vermeld worden in de lijst met vaste
gegevens.

Maak uw buurman bekend met de Christoffelnieuwsbrief: www.kscc.nl

Laat eens horen wat u van de Christoffel Nieuwsbrief vindt:
redactie@kscc.nl

Een goed weekend.
Namens de crew van het KSCC en de parochie
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Marisha Maas wil graag kennis maken
met het binnenvaartleven.

Zij heeft ons gevraagd om de volgende
oproep te plaatsen. Wij willen graag aan
haar verzoek voldoen.

Kunt u nog een paar goed geoliede  en
hardwerkende handen op uw schip ge-
bruiken, voor wat voor werk dan ook? Ik
bied het mijne graag aan in ruil voor kost
en inwoning, liefst gedurende een paar
weken in maart en/of april!

Ik zou namelijk héél graag eens het binnen-
vaartleven van binnenuit meemaken.

In mijn werkzame leven heb ik veel verschillende dingen gedaan, in
binnen- en (verre) buitenland, en uiteenlopend van onderzoekswerk
en lesgeven aan de Universiteit tot een eigen (fairtrade) handel met
spullen uit Guatemala en freelance opdrachten en vrijwilligerswerk op
allerhande gebied. Alhoewel ik dat alles altijd met grote inzet en pas-
sie gedaan heb, voel ik nu de behoefte aan een omslag: meer buiten-
lucht en fysiek werk, en de wereld vanuit een ander perspectief
bezien. Kortom: de binnenvaart!?

Dat is natuurlijk geen omslag om lichtzinnig te maken. Vandaar mijn
wens om, bij wijze van try out, een paar weken mee te varen en actief
deel te nemen aan het leven aan boord. (Vooralsnog) heb ik dus
geen papieren of dienstboekje, maar wél een paar goedwerkende
handen, een breed spectrum aan kennis en vaardigheden, volop
energie, en een snel aanpassings- en leervermogen!

Ik hoop heel erg dat u mij de kans wil geven om te bezien of de water-
wegen inderdaad een nieuwe levensweg voor mij zouden kunnen zijn.
Mailt of belt u mij als u hier verder over wilt praten? Tips zijn ook altijd
van harte welkom!

Met warme en hoopvolle groet!
Marisha Maas (42 jaar, 06 28478946, marishamaas@gmail.com

mailto:mailto:redactie@kscc.nl
mailto:mailto:marishamaas@gmail.com
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De website Thuisarts.nl is een eersterangs hulpmiddel als u lichamelijke
klachten hebt. Hebt u lichte koorts, een brandwond of rugpijn. Twijfelt u
of met uw klacht naar de huisarts moet, raadpleeg eens Thuisarts.nl

Klikt u eens op het logo hierboven om met www.thuisarts.nl kennis te
maken.

U kunt ook de app van Thuisarts.nl downloaden voor op uw mobiele
telefoon of tablet. Zo hebt u altijd alle antwoorden op uw vragen bin-
nen handbereik.

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezond-
heid en ziekten.
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

● om gezond te blijven;
● om klachten zelf aan te pakken;
● als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
● als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met

uw huisarts;
● als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt le-

zen na een bezoek aan uw huisarts;
● als u op zoek bent naar meer informatie over

een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij
hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het
consult.

Hoe zoekt u informatie op?
U kunt de informatie op drie manieren zoeken:

1. op alfabet via de letterbalk
2. met een zoekwoord
3. op lichaamsdeel

Wat biedt Thuisarts.nl?
Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt,
krijgt u antwoord op vragen als:

● Waardoor komt het?
● Kan het kwaad?
● Wat kan ik er zelf aan doen?
● Hoe wordt het behandeld?
● Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts?
● Hoe gaat het verder?
● Waar vind ik meer informatie?

Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg of instruc-
ties.
Op Thuisarts.nl zoekt u naar informatie waar en wanneer het u uitkomt.
De website vertelt wat u zelf kunt doen aan uw klachten én wanneer u
de huisarts moet bellen.

De app biedt extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld, u kunt de app zo in-
stellen dat u gewaarschuwd wordt om een medicijn in te nemen. U
kunt ook uw persoonlijke gegevens of die van uw arts in de app op-
slaan.

De app is te vinden in Google Playstore als u een Android telefoon of
tablet hebt of in de App Store als u een iphone of ipad van Apple
hebt.

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

www.thuisarts.nl
www.thuisarts.nl
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Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,

Dat het jaar begonnen is met interessante
waterstanden op de Rijn was niet onze ver-
dienste, maar het geeft wel aan dat 2017
een bijzonder jaar belooft te worden. En daar kan en wil “De Wandel-
gang” wel een steentje aan bijdragen. Na de heerlijk drukke Nieuw-
jaarsreceptie in The Boathouse houden we de vaart erin en de
plannen voor de bijeenkomsten in “De Wandelgang” op zijn op z’n
zachtst gezegd veelbelovend te noemen.
Wijnproeverij

Meteen al op 16 februari presenteert “De Wandelgang” een wijn-
proeverij van de huisleverancier van The Boathouse. Deze keer geen
broodjes met soep, maar een satéschotel met nasi, salade en brood.
“De Wandelgang” is natuurlijk exclusief voor u als lid maar deze keer
willen we niet alles voor onszelf houden en bij hoge uitzondering zijn
op 16 februari ook de partners en andere introducees welkom in “De
Wandelgang” . We beginnen op donderdag 16 februari 2017 samen
met uw partners en/of introducees met de wijn, de saté. Wees wel-
kom in”De Wandelgang”, in The Boathouse aan de Kralingse Plas
Aanvangstijd is 18:00 uur; parkeren is gratis.

Uw dagelijks bestuur

Wijnproeverij in samenwerking met Zegro & The Boathouse

Beste cursisten,
Een jaar vliegt voorbij!
Ik hoop dat je van de BHV-cursus niets hoefde te gebruiken het afge-
lopen jaar.
En mocht dat wel zo zijn dan hoop ik dat je gebruik kon maken van
de opgedane kennis.

Het is weer tijd om deze kennis op te frissen.

Hiervoor zijn de volgende data mogelijk:

Reguliere BHV BHV-binnenvaart BHV-binnenvaart
20 maart 17 maart 31 maart
Maasbracht “De Spil” Maasbracht “De Spil” Zwijndrecht BLN
09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur

Opgeven kan via e-mail: info@cuorereanimatie.nl of bezoek onze
website: www.cuorereanimatie.nl

Ik hoop je weer te zien in maart!

Hartelijke groet,
Tessa Zijlstra

mailto:info@cuorereanimatie.nl
mailto:info@cuorereanimatie.nl
www.cuorereanimatie.nl


Christoffel Nieuws pagina 8← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 9← terug naar pagina 1

Beste wandelvrien-
dinnen en –vrienden en

lezers van Christoffel Nieuws,

Hebben we al eens stilgestaan bij de
duizenden activiteiten die met sport ver-

band houden? Lijkt door de moeilijke keuzes
die gezinnen en alleenstaanden moeten ma-
ken de deelname aan verenigingen de laatste
jaren te zijn afgenomen, op enig moment
moet er toch een kentering komen. Of zijn
maatschappelijke ontwikkelingen niet te keren
en blijven individualisering en de volgepropte
agenda bepalend voor de tijdsduur van de
besteding van de vrije tijd?

Bekend is dat er zelfs bedrijven zijn die ruimte
bieden om in of rondom de werktijd geestelijk
te ontspannen en zich lichamelijk in te span-
nen. Dat is niet alleen goed voor het welbevin-
den van de werknemer, maar ook voor het
plezier op de werkvloer en komt zelfs de pres-
tatie en teamgeest ten goede. Zou de gymles
van de basisschool en van het voortgezet on-
derwijs langzaam terrein winnen op de werk-
plek. Bestuursleden van sportverenigingen
zullen dit alles met enige zorg volgen. Al hoe-
wel het misschien minder gaat om die mensen
die sowieso al veel in beweging zijn, maar hen
bereiken die elke afstand met de auto over-
bruggen, die de trap mijden, zittend de sport-
prestaties op het scherm volgen, is een andere
opgave. En ook bij wandelverenigingen wor-
den de wenkbrauwen gefronst. De kinderen
lopen nog wel eens mee, doen de Avondvier-
daagse en dan zijn de jongste wandelliefheb-
bers zo’n jaar of vijftig. Dat moet toch anders
kunnen!

In de vorige versie van het Christoffel Nieuws
werd geschreven over de 101ste 4Daagse van
Nijmegen die wordt gehouden van dinsdag 18
tot en met vrijdag 21  juli 2017. Maandag 30
januari 2017 is de eerste inschrijvingsronde ge-
start voor een selecte groep mensen die of in
2016 succesvol hebben deelgenomen aan de
100ste Nijmeegse Vierdaagse of die in 2005 zijn
geboren. Inschrijven kan via www.4daagse.nl
onder de button ‘deelnemers’. De kosten van
deelname bedragen € 64,00 per persoon en
indien de wandelaar lid is van een wandelor-
ganisatie die aangesloten is bij de KWBN wordt
de prijs € 59,00. De eerste inschrijvingsronde
eindigt op 24 februari 2017.

Voor hen die gebruik willen maken van extra
ondersteuning kan het programma Via Vier-
daagse een goede weg zijn. Meer informatie
hierover staat onder www.viavierdaagse.nl.
Overigens is deelname hieraan niet gratis.

Op het programma staan o.a.

19 februari AVOM Wandeltocht  in Nijmegen
AVOM Nijmegen
Afstand: 5-10-15-25 km
Startplaats:  sportpark Vossendijk
Winkelsteegseweg 206,
6534 AR Nijmegen
Starttijd: 07.30 -14.00 uur
06-21652331
hennie_santana@hotmail.com

19 februari Winterserie  in Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Afstand: 5-10-15-20-30 km
Startplaats:  clubhuis D.E.W.

Essinklaan 1  5361 JT Grave
Starttijd: 08.00 -12.30 uur
0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Ne-
derland worden gehouden, zoals in Apeldoorn
op 11 en 12 februari en in Wolfheze op 22 fe-
bruari 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDELNIEUWS

www.4daagse.nl
www.4daagse.nl
www.viavierdaagse.nl
mailto:mailto:hennie_santana@hotmail.com
mailto:mailto:hennie_santana@hotmail.com
www.dew-escharen.nl
www.dew-escharen.nl
mailto:mailto:t.alders@hetnet.nl
mailto:mailto:t.alders@hetnet.nl
www.wandel.nl
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10-02
11-02

12-02
13-02

14-02
16-02
17-02

18-02
19-02
20-02

21-02
22-02
23-02
24-02
25-02
26-02

Cathy Aerts uit Ridderkerk; Rob Stevens; Lars Kievits.
Willy Leensen, m/s “Trafic”; Mark de Bruin; Dick Visser; Marijn van
Dorst.
Venita Bosman; Moïse Klos.
Mevr. Willy Peters-Bosman; Jolanda Janssen; Jaap Bakker; mevr.
Biemans-van de Weiden.
John v.d Wijgaart; Thera Pruyn; Nikki van Haalen.
Fred Wams, m/s “Erculano”; Lisette van Bronswijk.
Jolanda van Gils-Bouwman, m/s Rodeo; Lionne Beyer; Miep van
Lent, m/s “Maja”; mevr. Veronique Buitendijk; Fabienne Cremers;
Ria Laeyendecker; Marijke Heijmen; Saskia Heymen; Joke Smits-
Vermeeren.
Mevr. Matjene Ben¬ner; dhr. Gerus Brugman v/h “Gerlie”.
Antoine de Goey, m/s "Maasvallei"; Rob Schoenmaker.
Dhr. Ruud Vermaas; dhr. Gerard Bosman m/s “Tonny”; Corinne
Verberck.
Bianca Strijp; Ingrid Scherphof; Luuk Pruijn.
Mevr. Sybilla Sep-Tonissen; mevr. Henriette Leensen.
Mette de Bot.
Sander Bosman, m/s “ Tonny”.
Anja Meurs; Michelle Bruins; Frank Put; Sarah-Leigh Meijers.
Hans Paal; Remco Schelle.

2017
MISINTENTIES

MISINTENTIES ZONDAG 12 FEBRUARI 2017

ouders van Kessel-van Laak, dhr. André Derksen hoofdbeheerder
KSCC Nijmegen, mw. R. Brom-Cornelissen en Fred Brom, ouders Buur-
man-Cillesen, dhr. H. Buil, Nancy Rensen-van de Brink, Dhr. Piet Boere

MISINTENTIES ZONDAG 19 FEBRUARI 2017

dhr. N. Voets, dhr. T. Kuijten, mw. E ouders Wennekes-van Oijen, dhr.
G. Wennekes, Liza Derksen-Wennekes en Janet Wennekes-de Bot, dhr.
Jan van der Hoeven v/h Bituma l, mw. Femmy Lagarde-Lenten ms.
“Femmy”, dhr. Wil Meesters, dhr. Jo van Ingen en ouders van Ingen,

VAKANTIEGROETEN VANUIT FLACHAU VAN HENRY MOOREN

Vanuit een wit land-
schap rondom Fla-
chau in het
Salzburgerland in
Oostenrijk komen
de hartelijke groe-
ten van

Myrthe, Elsa
Ilona, Wesley
Vincent, Jolanda
en
Henry
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BINNENVAART

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

KERMIS

Christoffel Nieuws

24-01-2017: DAAN WILLEM MAARTEN BRANDT.
Zoontje van Wouter en Mascha Brandt en broer-
tje van Tijn en Luuk. Corr.adres: Jan van Gilsel-
aan 2, 2102 CX HEEMSTEDE.

29-01-2017: JACOBUS BERNHARD (JACK) VAN NULAND. Echt-
genoot van Margriet van Nuland - van der Hoeven. In de
leeftijd van 75 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op 3 februari in crematorium Daelwijck te Utrecht. Corr.adres:
Esdoornlaan 12, 3951 DC MAARN.

OVERLEDEN:

GEBOREN:

12-1-2017: HENKIE GÜHNEN. Henkie is het zoontje van Romi-
na Gühnen en Frank Reinders. De doop zal om 14.00 uur
plaatsvinden in het KSCC Parochiecentrum,
Waalhaven 1k (navigatie Havenweg) Nijmegen.
Corr.adres: Betsy Perkhof 9, 7321 AM APELDOORN

GEDOOPT:

Per 4 februari 2017 is INGEBORG POPPELIER verhuisd van Nijmegen naar
Meidoorngaard 23, 5283 EL BOXTEL.

VERHUISD:
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Ena Beijer-Joosten (Verpleeghuis
De Lingehof – kamer 5.5).
BEMMEL, GOUDEN APPEL 122, 6681 WP.
* Dhr. Gerard van Groningen.
NIJMEGEN, ZONSTRAAT 18, 6543 VP.
* Dhr. Johan van Weel.
EMMERICH-ELTEN, GUSTAV HEINEMANN-
STRASSE 7A, 46446.
* Mevr. Graat-Lutjes, (Verpleeghuis Camil-
lus).
ROERMOND, HEINSBERGERWEG 176,
6045 CK.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, DANIEL DEN HOED, GROENE
HILLEDIJK 301, 3075 EA.
* Mevr. Anita Martens-van Wijk.
WIJCHEN, PUTTERSTRAAT 18, 6601 AM.
* Gemma Stenssen-Janssen.
UBBERGEN, SINT MAARTENSKLINIEK,
HENGSTDAL 3, 6574 NA. WEURT, TH. REPKES-
STRAAT 1, 6551 BN.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Mevr. Annie Huibers-van Lent (Verpleeg-
huis Waelwick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.
* Dhr. Herman v.d Brink (Stichting Kalorama
– Afd. 6).
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12,
6573 DX.
* Dhr. Jan van Thiel.
MAASTRICHT, MOSASAURUSWEG 43, 6212
EK.
* Mevr. N. Keuvelaar.
NIJMEGEN, SYMPHONIESTRAAT 213, 6544 TH.

* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* 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.
* 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.

VOOR WIE
LUIDDE DE KLOK
BINNENVAART

VOOR WIE
LUIDDE DE KLOK

CIRCUS

VOOR WIE
LUIDDE DE KLOK

KERMIS

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een moment-
opname. Wijzigingen worden bijgewerkt
op onze website. Klik daarvoor op een
van de onderstaande buttons.

http://www.kscc.nl/binnenvaart/voor-wie-luidde-de-klok-binnenvaart/
http://www.kscc.nl/circus/voor-wie-luidde-de-klok-circus/
http://www.kscc.nl/kermis/voor-wie-luidde-de-klok-kermis/
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Historie
Made- 07 febr. 2017: Dik een jaar zat hij bijna
dag en nacht in de archieven. Struinend door
stoffige mappen vol met aktes, registers over
schepen en hun schippers. Complete families
uit de gemeente Drimmelen kreeg hij zo in het
vizier, alleen families met een ‘scheepsverle-
den’. 850 schepen kreeg hij in beeld en be-
schreef ze nauwgezet in cijfers en plaatjes.
Liefst 270 foto’s ervan zette hij in zijn map;’
Schippers en schepen uit de gemeente Drim-
melen.’

Zo begint een interessant artikel in het ge-
meenteblad van Drimmelen ’t Carillon waarin
de hobby wordt beschreven van oud-schipper
Wijnand van Gils (74j.), eens varend op de 47-
meterspits ‘Erwan’, de samengevoegde na-
men van zijn beide zonen Erwin en André.

Je moet een doorzetter zijn
om aan zo’n klus te begin-
nen want maar liefst 50.000
registerbladen moesten
worden doorgespit om tot
het mooie eindresultaat te
komen van 275 schepen
die in de periode van 1880
tot 2017 vanuit Drimmelen
actief waren in de Rijn- en
binnenvaart.

In alle dorpen van de sa-
mengestelde gemeente
Drimmelen, te weten Stui-

vezand, Wagenberg, Terheijden, Heikant, Ho-
ge en Lage Zwaluwe, Made en Drimmelen zijn
er schippers actief geweest. Na het doorspit-
ten van de ruim 50.000 registerbladen kwam
Wijnand van Gils tot een mooi eindresultaat.
850 Schepen legde hij vast in zijn document
dat de schepen uit de gemeente Drimmelen
in de periode van 1880 tot 2016 omschrijft met
daarbij bijna alle schippers en schippersfami-
lies. Uit de archieven achterhaalde hij de
naam, afmetingen, bouwjaar en bouwwerf
van het betreffende vaartuig en de eigenaar
ervan. Uit de bevolkingsregisters haalde hij het
aantal families die in die gemeenten was inge-
schreven met als beroep schipper en dat wa-
ren er nogal wat. Made 103, Drimmelen 37,
Hooge en Lage Zwaluwe 129, Terheijden 20 en
Wagenberg 12.

Wijnand van Gils, wiens scheepsgeschiedenis
begon bij zijn overgroot-
vader Cornels van Gils
(Cor) in 1838, pretendeert
niet dat hij alle schepen
en schippers uit de ge-
meente Drimmelen heeft,
maar zoals hij zegt, wel
verdraaid veel.

Wijnand doet nog een
beroep aan iedereen:
‘Heb je nog foto’s of ge-
gevens over schepen en
schippers uit de gemeen-
te Drimmelen? Mail het
s.v.p. dan naar:

wijnandvangils@ziggo.nl  Bij voorbaat veel
dank!
Het ligt in de bedoeling van Wijnand van Gils
binnenkort hiervan een boekwerkje te maken
in een beperkte oplage.

Alhoewel het vizier op dit moment nog geheel
gericht is op Carnaval, de vastentijd breekt
weer aan met de daarbij behorende Vasten-
actie. Net als alle voorgaande jaren komt de
opbrengst van onze Vastenactie geheel ten
goede aan het revalidatiecentrum Harapan
Jaya (Hoop die overwint) op Sumatra in Indo-
nesië, het project van Sr. Jeannette van Paas-
sen. Op het centrum zal hiervoor weer een
collectebus geplaatst worden, naast een slot-
collecte die gehouden zal worden gehouden
op Palmzondag tijdens de Gebedsdienst.

U kunt uw donatie ook storten op de rekening
van KSCC/KSW ‘Het Zuiden’:
NL 24 RABO 0115617221

Maar ook rechtstreeks storten op rekening van
Harapan Jaya rek.nr. NL 05 RABO 0358279844
t.n.v. Stichting Harapan Jaya.

De gehandicapte kinderen zullen u heel dank-
baar zijn.

Vastenactie Harapan Jaya

Wijnand van Gils

mailto:mailto:wijnandvangils@ziggo.nl
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AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT februari t/m juni 2017
Di 21 februari 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 7 maart 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 21 maart 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 4 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 18 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 2 mei GEEN SOOS i.v.m. de meivakantie
Di 16 mei 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 6 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat. Laatste soos voor de zomer-
vakantie!

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 2017

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

us, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

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

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl


Christoffel Nieuws pagina 16← terug naar pagina 1

AGENDA KSCC  NIJMEGEN februari-maart 2017
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

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Dinsdag 21 februari 13.30 uur KSCC Soos met… een verhaal over de zeilreis van de familie Engelaar

Zondag 26 februari 11.00 uur Wegens carnaval géén kerkdienst op het KSCC Schipperscentrum maar in de Petrus Canisiuskerk in de
Molenstraat te Nijmegen

Zaterdag 4 maart 10.00 uur Reünie van de vrijwilligers P.W.A. vaarvakantie
Maandag 6 maart 10.30 uur Coördinatievergadering
Donderdag 9 maart 11.00 uur Bestuursvergadering
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN februari 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 ge-
opend.

EXTRA
Di 21 februari 09.30

uur
Rikconcours

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

mailto:info@kscc.nl
mailto:mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Juzt Gezinshuizen ga naar www.juzt.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Rotterdam 010-413 00 34
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant  0800–03 41
—-------------------------------------------------------

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen  024-14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.juzt.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator
P.W.A. Administratie
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

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

Christoffel Nieuwsbrief 4 verschijnt op 23 februari 2017.
Deadline: 16 februari.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Cor van der Veeken, Wijnand van Gils
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.

Uitgever/Hoofdredactie:  Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75
E: redactie@kscc.nl
W: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij
de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van infor-
matie verkregen uit Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoorde-
lijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke
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Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
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