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Wij willen u gedurende de zomer op de hoogte houden van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Daarom zal tijdens de zomervakantie regelmatig een
vakantie-editie verschijnen van het Christoffel
Nieuws. Deze komt in plaats van de reguliere uitgave.

Donderdag 7 september: Opening activiteitenjaar 2017-2018 van het KSCC Schipperscentrum
Nijmegen
Voor de opening van het nieuwe activiteitenjaar
bent u op donderdag 7 september vanaf 11.00 uur
van harte welkom op het KSCC Schipperscentrum in
de Waalhaven, Nijmegen.
Als u binnenkomt staat er koffie en thee met wat lekkers voor u klaar. Daarna neemt aalmoezenier Van
Welzenes het openingswoord en onthult hij de nieuwe spreuk van het jaar.
Hierna is er tijd voor een lekker glaasje met of zonder
alcohol onder muzikale begeleiding.
In de volgende Christoffel Nieuwsbrief wordt het
complete programma bekend gemaakt. Houdt u
dus donderdag de zevende vrij in uw agenda!

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Op zondagmorgen 23 juli 2017 mocht
een deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse een rubriek verzorgen in een ochtendprogramma van een Nederlandse
radiozender. Zijn woorden richten zich op
de ervaringen van de eerste keer vier dagen wandelen. Met enige voorkennis reisde
deze persoon naar de Waalstad: sportfanatiekelingen zou hij ontmoeten, die geen afscheid hebben kunnen nemen van een
ooit gelopen Avondvierdaagse. De wandelaars lopen puur voor een medaille en
hebben alleen maar aandacht voor hun
eigen schoeisel, hun eigen spierpijn en hun
eigen opoffering.
Maar weinig van dit alles trof de spreker
aan in het internationale wandelevenement. Bijna 50.000 mensen schreven in om
een feest van verbroedering te beleven. Er
werd gewandeld door een schare van
honderdduizenden mensen, zingend, klappend, versnaperingen en drankjes uitdelend. Er werd gegroet naar onbekenden,
bloemen en herinneringen gingen van
hand tot hand en zo ver zieken het aankonden, beleefden het festijn aan de zijlijn
mee. Van de verwachte rivaliteit onder de
wandelaars was niets te bespeuren. De recensent in het radioprogramma had voor
het eerst ondergaan wat harmonie is, wat
verbroedering tussen mensen uit meer dan

zeventig landen betekent en waarom militairen gewone mensen zijn, die in een
dienstbare levensstijl de persoonlijke prestatie wegcijferen. Studenten en feestgangers
offerden een deel van hun nachtrust op
om enkele tienduizenden wandelliefhebbers bij de Wedren uit de startblokken te
begeleiden.
Onvermijdelijk is de inspanning om op vier
dagen een respectabele afstand af te leggen. Al dan niet goed getraind werd op
dinsdag 18 juli meteen de stoute schoen
aangetrokken om het dagje Elst andersom
te lopen. Oosterhout wakker zien worden is
een nieuwe ervaring en Bemmel trok de
beste jas aan om het wandellegioen te begroeten. Een andere enorme uitdaging
was er voor de mensen van het KSCC-verzorgingsteam om op zo’n dag een mooie
verdeling van de rustposten te realiseren.
En dan komt het gewoontedier in de mens
toch snel boven. Oosterhout werd geschrapt en op de grens van Bemmel en
Lent kwam er een nieuwe pleisterplaats en
voor de 30 km lopers kwam er een andere
bij Slijk-Ewijk. Op alle wandeldagen wisten
de ongeveer 90 KSCC-lopers bijna alle posten te vinden, ondanks het mindere aantal
vlaggen en de wijzigingen.
Op maandag 17 juli kwamen veel Vierdaagsedeelnemers uit de binnenvaart
naar het Schipperscentrum in de Waalhaven om kennis te maken met de andere
wandelaars en met een deel van de verzorgers, maar ook om ervaringen en tips
met elkaar te delen. De uitleg van coördinator Roel Mooren moest er toe leiden dat
het aantal uitvallers beperkt bleef. Hoewel

de voorbereiding voor de prestatie een individuele zaak is, bleek ook
deze keer weer dat goede rustposten, voeten- en spierenbehandeling en enorm veel aandacht geleid hebben tot een mooi resultaat:
85 medailles voor 91 mensen die op dinsdagmorgen 18 juli van start
gingen. En dat betekende ook een lager uitvalpercentage dan het
algemeen gemiddelde: 6,6 % tegenover 8,6 %. En jammer voor hen
die de uitdaging dit jaar als te zwaar hebben ervaren. In 2018 zal de
Nijmeegse Vierdaagse plaatsvinden van 17 tot en met 20 juli en dan
is er weer een nieuwe kans voor een goed resultaat.
Op vrijdagavond 21 juli kwam een deel van de wandelaars en verzorgers bijeen om waardering uit te spreken, om te spreken over de
belevenissen, om de hoge
temperatuur van de tweede
dag en de regendruppels
van de derde dag nog eens
mee te maken en om toezeggingen te doen voor de
102de 4Daagse van Nijmegen. Dank aan alle deelnemers, aan de verzorgers
langs het parcours en in het
‘medisch centrum’ in de
Waalhaven, aan mensen
van het Schipperscentrum
voor de gastvrijheid, aan
personen en bedrijven die
zorgden voor de vijf voertuigen en voor de bijdrage
aan de realisatie van het
gehele pakket. Zaterdagmorgen zal zeer zeker in het
teken van uitslapen hebben
gestaan; ontspanning door
inspanning en snel weer herstellen!
Hartelijke groet,
Henry Mooren
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G. van Strien; Wouter Janssen; Laura Brom; Koen Reisma;
Anne-Merije Anninga; Pieter Berends.
Harry Kulka; Jan Wanders jr.; Anita Oome; Frans Robbers;
Thirza Verlaan; Pauline Wennekes.
Dhr. Oswald Borgers; Paul van Cleef; Wilger Brevoord.
Maaike v.d. Hoeven; William van Ommen; Ruud Mooren.
Chris Montens; Jeroen Suykerbuyk; Eddy Heijmen; Rebecca
van Strien, m/s “Adandi 2”; Natascha Lischer.
Yvonne Sep; mevr. de Grundt-Hanegraaf; Isabel Janssen;
Linda van Grinsven; Hendrik Stevens.
Mevr. Carla van Dongen-Suykerbuyk.
Antoin de Koning; dhr. Peter van Lent; Pascal Dijkshoorn;
Gerry van Oyen, m/s “Belvedere”.
Marlieke Meyer.
Dhr. Frans van Tiem, Scheepswerf Gerlien in Druten; Irene
Snijders; mevr. Trees Kramer.
Dhr. Geert Tonissen; mevr. Els Slokkers; Suzanna de Bruin;
Kaylee de Bot; Julius Brouwer; Olivia Lentjes; Yvonne Boer.
Mimi van Lent; Geert-Jan de Bruin.
Nanne Berends; Geert de Kleijn; Noor Tonissen.
Mevr. C. Kersten-de Jong; Remco Kerkhof m/s “Osar”.
Peter Brands; mevr. C. Geutjes; Charlotte v/d Heuvel;
mevr. D. Henssen-de Bot.

Safariboot De Blauwe Bever zoekt ervaren schippers
De Blauwe Bever is een safarischip dat natuuren belevenisvaarten verzorgt op de Nederrijn
tussen Driel en Wijk bij Duurstede en verder
westwaarts op de Lek. Wegens het enorme succes voor deze vaartochten zoeken wij, Stichting
Rijnoevervaarten, nieuwe schippers met een
groot vaarbewijs of Rijnpatent. Lees hieronder
verder voor meer informatie:
Nadat we dit schip overgenomen hebben van
het Utrechts Landschap, in februari van dit jaar,
bleek de exploitatie niet dekkend te krijgen met
alleen maar de inkomsten van de passagiers.
Alle (7) gemeenten langs de Nederrijn hebben
toen een financiële bijdrage gegeven, en ook
enkele bedrijven, om een doorstart in eigen beheer, met vrijwilligers mogelijk te maken.
Dat loopt dit seizoen heel goed; daar zijn we
ook trots op, maar het „succes” brengt ons wel
in personele problemen, omdat onze schippers
eigenlijk te vaak moeten varen. Vandaar dat
we graag enkele schippers, die met pensioen
zijn aan ons team zouden willen toevoegen, die
het leuk vinden om een paar keer per seizoen
te varen met enthousiaste, geïnteresseerde
passagiers. De vaste ligplaats van het schip is in
Wageningen en vandaar wordt per vaart vertrokken naar de vertrekplaats van die dag; dat
verschilt per vaart. Een groot vaarbewijs of Rijnpatent is nodig; per vaart is er een bescheiden
vergoeding en reiskosten kunnen gedeclareerd
worden a €0,25 per km.
Heeft u interesse schrijf dan naar: voorzitter mevrouw Tine van der Stroom, e-mail:
voorzitter@deblauwebever.nl
Wat het varen op de Safariboot precies inhoud
leest u hieronder.

Varen
Safarischip de Blauwe Bever maakt natuur- en
belevenisvaarten op de Nederrijn tussen Driel
en Wijk bij Duurstede en verder westwaarts op
de Lek. In principe kan er oostwaarts gevaren
worden tot aan de Gelderse Poort en de Pannerdense Kop. Het schip heeft een certificaat
voor het varen op alle Nederlandse binnenwateren; voor schippers is een Groot Vaarbewijs of
Rijnpatent nodig.
Met name langs de Nederrijn ontwikkelt zich
rivierwildernis o.a. in het kader van het Project
Noordoever Nederrijn. Langs de oevers is plaats
voor planten en dieren die in Nederland zeldzaam zijn of uitgestorven.
Aan boord geven deskundige gidsen informatie over het unieke Nederlandse rivierenlandschap, de geschiedenis van de rivier, planten
en dieren en de historische ontwikkeling van
oude stadjes en cultuur- historische monumenten en locaties. Onder hun leiding worden, halverwege de vaarten, de natuurgebieden
betreden voor een wandelexcursie. Zowel de
gidsen, de deksmannen, de maatjes als de
schipper zijn allen vrijwilligers; voor de schippers
is een bescheiden dagvergoeding beschikbaar, evenals reiskosten.
Op de overdekte buitenruimte van het schip is
plaats voor maximaal 55 passagiers. De binnenruimte is beperkt. De Blauwe Bever is niet ge-

schikt voor minder validen. Op het schip is een
toilet aanwezig.
De Blauwe Bever
Het schip is vanaf 1998 in eigendom bij het
Utrechts Landschap en is na enige aanpassing
vanaf 2000 operationeel geworden als safarischip.
Zij meet 25 m., heeft een diepgang van 1.20 m.
en is voorzien van spudpalen waarmee zij o.a.
dicht bij kribben kan afmeren.
In het najaar van 2016 heeft het Landschap besloten het schip af te stoten, teneinde de aldus
vrijgekomen middelen elders in te zetten. De
vrijwilligers kregen de kans het schip over te nemen en zelfstandig met de exploitatie door te
gaan.
Stichting
Voorafgaand aan de doorstart hebben alle (7)
gemeenten langs de Nederrijn en de provincie
Utrecht het project als het ware willen omarmen door voor de doorstart in 2017 een bedrag
beschikbaar te stellen, evenals enkele particulieren en bedrijven.
Begin 2017 is de Stichting Rijnoevervaarten opgericht, is de website www.deblauwebever.nl
gelanceerd en is het schip door het Utrechts
Landschap aan de stichting overgedragen.
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CIRCUS
Kennisgeving

Directeur Sija Leutscher met pensioen
Op 22 november 2017 zal Sija Leutscher, directeur van het internaat
Prinses Margriet Zwolle en het gezinshuis Prinses Marijke Groningen,
na 45 jaar werkzaam te zijn geweest bij de stichting Meander, gebruik maken van haar pensioen.
De vele jaren kenmerken zich door groei en ontwikkeling, met als
kern de grote betrokkenheid en toewijding van Sija. Vanuit haar hart
heeft zij haar functie kleur en inhoud gegeven.
Op vrijdag 29 september a.s. van 15.30 uur tot 18.00 uur organiseren
wij een afscheidsreceptie voor haar. Deze vindt plaats in de huiskamer van het internaat Prinses Margriet Zwolle, Klooienberglaan 561,
8031 GC Zwolle.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Ihr verließt unser Erde, Eure Zeit ist vorbei.
Doch unsere Liebe zu euch ist stark,
die reißt niemand entzwei.
Eure Taten Eure Worte, sie alle sind
geblieben,
Eure Stimmen in unseren Herzen, die hat der
Tod nie vertrieben.

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
tragisch ongeval van de reizende familie Neigert–Frank in
Nagold Duitsland.
Jeremy Neigert *31-10-1994
Virginia Frank *25-7-1992
Juliana Frank *8-2-2000
Anjana Frank *8-4-2015
Monti Frank *25-7-2017
Uit het leven gerukt op vrijdag 11 augustus 2017.

Stichting Meander
De Uitvaartdienst en begrafenis vindt plaats op 19 augustus om
15.00 uur op de begraafplaats Mötzingen. Uit respect voor de
families in rouw wordt u gevraagd zich te onthouden van deelneming bij het graf.

MISINTENTIES ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017

*Dhr. Martien Moor (Hospice Het Vliethuys).
VOORBURG, FONTEYNENBURGHLAAN 7,
2275 CX.
* Mevr. Agnes de Bot-Joosten.
ROTTERDAM, MEEUWENSTRAAT 10 B, 3071 PE.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Trees Rattink-van der Pluym (Afd. 751
– kamer 48).
NIJMEGEN, RADBOUD UMC, GEERT GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
* Dhr. Frans Huibers.
NIJMEGEN, OOSTKANAALDIJK 362, 6541 CD.
* Mevr. Paula Vermaas.
ZWIJNDRECHT, KRAMMER 3, 3332 VG.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette).
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Ena Beijer-Joosten.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 152, 6641 BG.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, MAASKADE 151B, 3071 NN.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.

* Dhr. Gerard van Groningen.
NIJMEGEN, ZONSTRAAT 18, 6543 VP.
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* 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 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.

ouders Burgers-Dekker,
mw. M. Kooren-Klarenaar,
ouders Derksen-Bakker “Pax”,
dhr. A. Arjaans,
mw. Riet Lentjes-Nuy v/h ‘Omega’,
dhr. A. Joosten,
en overledenen van de fam. Joosten,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
dhr. Wim Zijlmans, “Vrede”.
MISINTENTIES ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017
dhr. J. Wanders,
ouders de Louw-van Nuenen
en Peter de Louw
mw. Ria Gommers
dhr. A. van Megen,
ouders van Woerden-in ’t Veld,
ouders Klarenbeek-Janssen "Catharina",
dhr. J. Heijmen,
dhr. André Derksen,
beheerder KSCC Nijmegen,
ouders Eckelboom-Vos,
dhr. P. van der Heijden sdb,
dhr. H. Appelboom, Marion Appelboom,
ouders. F. Roufs,
ouders de Bot-Neff,

AGENDA KSCC NIJMEGEN augustus/september 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak
Zondag
Maandag
Vrijdag

11.00 uur Eucharistieviering
10.30 uur Stafvergadering
10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Ma 21 aug.

10.30 uur Coördinatievergadering.

Zo 27 aug.
Wo 6 sept.

10.30 uur Kermis mis in Budel
10.30 uur Start Waalkanters, 1ste repetitie na de vakantie.

Do 7 sept.

11.00 uur Opening KSCC Nijmegen activiteitenjaar 2017-2018.

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT 2017
Wo 20
09.00 Busreis ‘Rondje Zeeland’ (zie ook
sept
uur
pag. 18)
Contactpersoon voor Zwijndrecht: J. Wijnen - Smit,
telefoon: 06-10 97 92 95, e-mail: Jean1942@xs4all.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2017
Elke derde
Eucharistieviering met ontmoezondag
11.00 ting in Huize
van de
uur
Antonius, Nieuwe Binnenweg
maand
33 Rotterdam
Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl

Do 14 sept.
19.00 uur Start KSCC Kerkkoor, 1ste repetitie na de vakantie.
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail:
info@kscc.nl
Volgende Christoffel Nieuws:
IN DE SCHOOLVAKANTIE GEEN ACTIVITEITEN OP HET KSCC SCHIPPERSCENTRUM.
De schoolvakantie is van 17 juli t/m 25 augustus.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN augustus/september 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.
EXTRA

Wo 16 augustus
Di 5 sept.

14.00 uur

Meersel - Dreef
Dagtocht - Ronquiers (verder geen gegevens ontvangen)

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken,
telefoon: 0162-68 79 30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.nl
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is op donderdag 31 augustus 2017.
Deadline: 24 augustus.
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