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Van de bestuurs- en directietafel

Op donderdag 7-9 is het weer zover. Het nieuwe
KSCC- Parochiejaar gaat van start. Ik onthul de nieu-
we jaarspreuk en er is een barbecue. U bent van har-
te welkom, maar schrijft u wel in als u wilt mee-eten.
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Ziekenzondag op 10 september

Op 10 september staan we in onze zondagsmis even
stil bij onze zieken, maar niet alleen aan hen maar ook
aan de verpleging en andere hulpverleners. Stuur een
kaartje aan een zieke, het kan wonderen verrichten.
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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/

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het nieuwe KSCC- en Parochiejaar gaat van start

Officiële opening donderdag 7 september om 11.00 uur.

Hoe gaan we dit doen: Door het onthullen van de jaarspreuk. Een
aantal weken hebben wij u gevraagd ideeën aan te leveren. Er zijn
er 10 binnengekomen. Mocht u denken: verdorrie ik heb nog een
goeie die mag niet in de lijst ontbreken: laat het ons voor 5 septem-
ber weten.

Aan eten en drinken zal het niet ontbreken.

Vanuit het bestuur en directie zal een toelichting gegeven worden
van speerpunten in het komend activiteiten jaar.
En mochten vorig jaar de coördinatoren van de werkgroepen een
overzicht geven hebben van wat hun werkgroep gedaan had, dit
maal hebben Tonny en Gwendy een Powerpoint presentatie in el-
kaar gestoken met onder andere foto’s gemaakt door Gerus Brug-
man.

Het overzicht zal niet helemaal compleet zijn, maar wanneer je zo
alles bij elkaar ziet wordt er heel veel werk verzet dat de moeite
waard blijft.

Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor deze dag, vul dan
als een speer het formuliertje in. Mail of stuur of breng het persoonlijk
naar het KSCC. Het e-mailadres is info@kscc.nl en het telefoonnum-
mer is +31(0)24 – 377 75 75.

mailto:info@kscc.nl
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
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Ria is weer op de basis

Fijn u te kunnen meedelen dat Ria, onze gastvrouw
langzamerhand weer aan de slag gaat. Wij zijn allemaal blij

dat ze na een verblijf in het ziekenhuis en het zorghotel goed her-
stellend is.
Haar plaats is door een team van vrijwilligers overgenomen. Aan hen
onze bijzondere dank.

Hier een berichtje van
mij, zoals u allen weet
ben ik een tijdje niet op
het KSCC-Schipperscen-
trum Nijmegen geweest.
Maar afgelopen maan-
dag 28 augustus ben ik
weer rustig begonnen.

Hierbij wil ik iedereen die aan mij gedacht hebben
met een bezoekje, kaartje, telefoontje, bloemetje,
cadeautje, ’n praatje en niet te vergeten alle
kaarsjes die zijn opgestoken voor een goede af-
loop, bedanken. Heel veel dank.
Dan heb ik nog een paar harde werkers die ik
vooral niet mag vergeten en dat is onze beheer-
dersgroep. Die hebben toch wel acht weken het
schipperscentrum draaiende gehouden, dat is
best zwaar. Daarom heel veel dank lieve beheer-
ders dat jullie mij hebben vervangen.
Mocht ik nog iemand vergeten zijn, dan voor allen
heel veel dank – dank – dank.

Met hartelijke groeten van Ria Lentjes

 Beste allemaal,

Nieuw schooljaar

Het Meanderinternaat st. Nicolaas aan de Volsellalaan Nijmegen
heeft haar deuren ook weer geopend voor het nieuwe schooljaar.

De binnenvaart is in de loop van jaren wel structureel veranderd.
Waren er in de jaren 60 van de vorige eeuw nog 7000 schipperskin-
deren nu zijn het er een kleine 800 die naar het internaat gaan.
U kunt de veranderingen zelf waarnemen: de schepen worden gro-
ter, ze worden economische bedrijven waar geen plaats meer is
voor een gezin. Ma gaat met de kinderen aan de wal en de kinde-
ren gaan naar een reguliere basisschool. Het aantal kinderen die
‘Kleuter aan Boord ’onderwijs volgen zakt ook drastisch. Desalniette-
min zetten de medewerkers zich voor 100% in voor de kinderen die
nog op de internaten verblijven.

Wij wensen de leiding(s) zoals de kinderen zeiden, de directie en be-
sturen maar ook de ouders een goed school/internaat jaar toe.
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10 september
ziekenzondag

De nationale ziekenzondag is gestart door
de Zonnebloem. In heel veel kerken en orga-
nisaties wordt aandacht besteed aan de zie-
ken, maar niet alleen aan hen maar ook aan
de verpleging, de medici de hulpverleners. En
zij zetten de gezonde mensen weer aan het
nadenken. U kent de spreuk: gezonde men-
sen hebben duizend wensen, een zieke maar
één.

In de media wordt veel aandacht besteed
aan gezondheidszorg. Via allerlei media
wordt dit ons aangereikt: gezond voedsel
eten, meer bewegen, genieten van de bui-
tenlucht.
Anderzijds worden wij overspoeld met berich-
ten over voedsel dat niet goed is voor de ge-
zondheid of besmet met gifstoffen. Wij
denken maar aan het eieren schandaal, de
CO2 kwestie van de auto industrie, het Parijs
akkoord, de opwarming van de aarde, het
ontdooien van de aarde waardoor het hele
gaten vallen (Canada). De spreuk om per

persoon driekwart kan melk te drinken per
dag is ook al ontkracht. Weet u nog wat
goed voor u is?
Een vette hap is niet goed, teveel eten en
drinken etc. Normaal en regelmatig eten, ver-
se groente, genoeg uren slapen. We voelen
he feilloos aan wat goed en niet goed is.
Wordt je dan van ziekten gespaard? Het risico
dat je ziek wordt, wordt wel kleiner.

Vanuit het KSCC en pastoraat wordt veel
aandacht aan de zieken besteed. Een werk-
groep besteedt aan hen regelmatig aan-
dacht met een bezoekje, een kaartje een
mailtje: kleine dingen die wonderen kunnen
verrichten.

In de zondagse heilige Mis worden de namen
van de zieken afgelezen: ze horen in onze ge-
meenschap. Sommige zieken willen niet dat
hun naam afgelezen worden. Dat is prima,
maar we vinden het wel fijn wanneer we ge-
informeerd worden als iemand ziek is. Zoals al
aangegeven: een kaartje, een belletje, kan
medicinaal zijn.
Wanneer u een zieke bezoekt en u vindt deze
in het Cristoffel Nieuws bij de lijst van de zie-

ken: maak met de familie een afspraak. En de
familie van de zieken adviseren wij om intern
een lijstje te maken van wie op welk tijdstip bij
hun zieke verblijft. Iedereen blijft dan fris en
monter en wanneer er moeilijke momenten
zijn heeft men voldoende kracht om voor
100 % steun te verlenen.

Het pastoraat biedt de mogelijkheid het sa-
crament van de zieken toe te dienen. Vroe-
ger noemde men dit het H. Oliesel of de
laatste sacramenten.

Doordat de kennis van deze rituelen ont-
breekt, denkt men niet aan de toediening
van dit sacrament. Het is goed dit sacrament
onder de aandacht te brengen als een diep-
te medicijn: het gaat tot de kern van HET LE-
VEN, niet alleen van de zieken, ook van de
familie, vrienden en kennissen die aanwezig
zijn. Dit sacrament brengt ons bij ons diepste
ZIJN.

Welkom in de heilige Mis op ziekenzondag 10
september 11.00 uur.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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Vrijdag 8 september Feestelijke eucharistieviering tij-
dens de kermis in Luxemburg

Op het feest van Maria Geboorte wordt tijdens de Schueberfouer in
het kerkje van hoofdaalmoezenier Patrick Müller feestelijk de heilige
Mis gevierd. Omdat het in de ochtend van een doordeweekse dag
is zijn er veel exploitanten met hun medewerkers aanwezig.
Het is een feestelijk gebeuren omdat ook andere aalmoezeniers uit
Frankrijk, België en Nederland aanwezig zijn. Deze kermis is gestart in
1340 door Jan de Blinde, Graaf van Luxemburg en Koning van Bohe-
men. Bent u in de buurt: welkom

Hoofdaalmoezenier Patrick Müller (midden) was onlangs
nog op bezoek in het KSCC Parochiecentrum Nijmegen

‘Schoolreisje’

Op maandag 11 september vertrekt het ‘schoolreisje’ naar de regio
Hamburg.
Zoals elk jaar verheugen de deelnemers zich op dit uitstapje. Deze
reis wordt nu voor de 27ste keer georganiseerd.

Onderweg ontbreekt het niet aan eten en drinken, maar de gehakt-
balletjes van Sander en Lisette Janssen MS Factotum spannen de
kroon. Voordat ze de bus ingaan worden ze voorgeproefd.

Door wie? U mag het raden.
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Dames en heren... oh excuseert u mij:

Beste mensen,

Ja ik begrijp dat deze aanspreektitel voor jullie
een hot item is. Voor ons honden is dat geen
issue. Wij ruiken dat! Wij ruiken het verschil tus-
sen man en vrouw.

Mannen ruiken een beetje ranzig, naar oud on-
dergoed, soms naar schraal bier en scherpe
genever of whisky. Bij vrouwen ligt het wat sub-
tieler. Frisser, beetje meer parfum, witte wijn en
thee. En als wij dat allemaal niet ruiken dan
hebben we het over een transgender. Ik be-
grijp best dat het voor die mensen soms een
hel op aarde is. Wat en wie ben ik? Ik ben ie-
mand die ik niet wil zijn. In een fout lichaam en
wellicht nog een hele hoop andere zaken
waar ik als hond zo niet op kom.

Neemt niet weg
dat ik, een mooie
Duits-Franse hon-
denmix, wel eens
wegdroom. Ik zou
wel eens wat an-
ders willen zijn. In
plaats van die kor-
te plompe poten
wil ik door het le-
ven gaan met
van die ragfijne
dunne hazewind
stelten. Uiteraard
met bijbehorende
slanke taille. Zoals

die kunnen lopen. Geweldig.
Of een kop als Ivo Opstelten, met ook een riant
lichaam. Dan een beetje grommen en ieder-
een gaat aan de kant. En wat te denken van
een gespierd boxerlijf. Heerlijk, maar dan wel
met mijn eigen kop erop want ik houd niet van
dat gekwijl van die beesten.

Zou ik dan van sekse willen wisselen? Nee, ik
ben als vrouw geboren in een voor mij goed lijf,
een beetje bang aangelegd, verliefd op mijn
baasje en ik hou van zittend plassen.

Maar genoeg hierover want ik wilde het met u
over iets anders hebben......... alleen door dit
hele gedoe ben ik vergeten waarover.

Volgende keer beter.

SAM
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KOKEN MET
RIET

Slasoepje

Benodigdheden:

25 gr boter, 1 ui gesnipperd, 1 el bloem, 1 grote krop sla gewassen
en stronk verwijderd, 750 ml groentebouillon, handje verse tijm, 125
ml crème fraîche, 125 gr spekblokjes.

Bereiding:

Verhit de boter in een
soeppan en fruit hierin de
ui glazig. Voeg de bloem
toe en roer circa 2 min
door. Voeg vervolgens de
sla toe en laat de bladeren
slinken. Voeg de bouillon
toe en breng kort aan de
kook. Neem de pan van
de warmtebron. Voeg de
tijm toe en pureer met een
staafmixer tot een gladde
soep. Roer de helft van de
crème fraîche erdoor en
breng op smaak met zout
en peper. Verhit een koe-
kenpan op hoge stand en
bak hierin de spekjes knap-
perig. Serveer de soep in
kommetjes met een extra
schepje crème fraîche en
de uitgebakken spekjes
erop.

Bloemkoolsoep

Benodigdheden:

grote klont boter, ca 40 gr; 1 grote ui, gesnipperd; het wit van 1 prei,
in ringen; 250 gr knolselderij, geschild en in blokjes; 1 bloemkool in
kleine roosjes, 1.5 liter kippenbouillon of groentebouillon; 200 ml slag-
room, 1 el tijm plus een beetje extra, 2 laurierblaadjes, zout en zwarte
peper; evt. 100 gr blauwe kaas zoals stilton verkruimeld eroverheen.

Bereiding:

Smelt de boter in een grote pan en fruit de uien glazig. Voeg dan de
groente toe, houd een paar kleine roosjes bloemkool apart en bak
alles al omscheppend nog een minuut of tien mee. Ze mogen niet
bruin worden, het wordt een witte soep. Giet de bouillon erbij, voeg
de tijm en de laurierblaadjes toe en laat de soep zeker 20 minuten
sudderen tot alle groente zacht zijn. Verwijder de blaadjes laurier en
giet de  slagroom erbij.
Pureer de soep met een
staafmixer of in de blen-
der en breng op smaak
met peper en zout. Fruit
in een klein klontje boter
de achtergehouden
bloemkool tot de roosjes
mooi goudbruin en
knapperig zijn. Dien de
soep op in kommetjes,
bestrooid met de ge-
bakken roosjes, wat tijm
en wat verkruimelde
kaas.

Op de valreep, het kan nog net. Twee lekkere zomerse soepen.
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De LOVK Schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2017/18 is uit

De gids bevat veel praktische informatie voor ouders,
maar ook voor belangstellenden, zoals de beschrijving
van het integrale onderwijssysteem van de LOVK: onder-
wijs aan boord, mentorbegeleiding, ligplaatsscholen.

Zo komt u op de hoogte van wat de school (LOVK) voor
varende kinderen en hun ouders kan betekenen.

De gids ligt ter inzage op het schipperscentrum Nijmegen.
Of ga naar de website www.lovk.nl klik dan op de groene
balk Onderwijs algemeen, klik dan op Onderwijs varende
kinderen en dan op Schoolgids.

Nijmeegse
Fietsvierdaagse

De Nijmeegse Fietsvier-
daagse van 24 t/m/ 27
augustus was een groot
succes.
Het was mooi fietsweer
en gezellig.

Johanna Strijp

www.lovk.nl
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Het wordt soms
moeilijk om voor het

Christoffel- Nieuws een arti-
keltje te schrijven omdat de
doelgroep nogal veranderd is.
Als oud-schipper ben je te ver
afgedwaald van de moderne Rijn- en bin-
nenvaart om daar nog iets over te schrijven
en het kermis- of circusleven is al helemaal
een onbekende wereld.

Een nadeel is ook dat je als 80-plussers steeds
meer in het verleden gaat leven en onbewust
oude herinneringen gaat ophalen. Je kunt
dat ook merken bij leeftijdsgenoten op ons
schipperscentrum (een echte bejaardensoos)
waar onder het genot van een drankje of
borrel leuke anekdotes, soms 'stoere' verhalen
uit hun varensbestaan en oorlogsherinnerin-
gen de gespreksonderwerpen zijn.

Het actuele nieuws en het sportgebeuren ko-
men zelden of nooit op het tapijt, de interesse
hiervoor lijkt verdwenen. Op zich misschien
ook te begrijpen want het dagelijkse nieuws
komt zo ver van je eigen rustig leven af te
staan.

Toch zijn er nieuwtjes die je bijblijven want
naast weer artikelen over het seksueel mis-
bruik door geestelijken in de RK. Kerk, blijkbaar
een vakantieritueel, is het begrip 'discrimina-
tie', waar je tegenwoordig te pas of te onpas
mee om de oren wordt geslagen, weer actu-
eel. Wie er tot nu toe vanuit is gegaan dat
God man en vrouw heeft geschapen, discri-
mineert blijkbaar een groep mensen die zich
in hun mannenlichaam vrouw voelen en

vrouwen die zich hierin man voelen en daar
naar handelen, de z.g. transgenders. Men wil
voor transgenders dus een derde, aparte sta-
tus. Goed, het kan een probleem zijn voor de
persoon zelf maar om dan zo luidruchtig te
spreken van discriminatie gaat wel erg ver.

Neem ook de verruiming van de euthanasie-
wet die op het dringende verlanglijstje staat
van D'66-voorman Alexander Pechthold en
de vorming van een nieuw Kabinet blijkbaar
vertraagt. Tegemoet komen aan de doods-
wens van mensen die van mening zijn een
voltooid leven achter zich te hebben. Maar
wat heet voltooid? Je weet immers niet wat
de toekomst nog voor je in petto heeft. Voor
mensen die ondraaglijk lijden moeten door-
staan zonder uitzicht op genezing of door het
uitvallen van alle mogelijke lichaamsfuncties
volledig afhankelijk zijn geworden van intense
zorg en hulp, is de mogelijkheid van euthana-
sie al aanwezig en waar ook al gebruik van
wordt gemaakt.

Maar vanuit de
overtuiging dat
het leven in han-
den ligt van God
en dat alleen Hij
mag beschikken
over leven en
dood kom je in
het gesprek ook
niet ver als je
weet hoeveel
slachtoffers er al
gevallen zijn in
door vaak 'gelo-
vige' mensen zelf
uitgevoerde

doodvonnissen, bloedige veldslagen, genoci-
de en geloofsvervolgingen. God gaf daar-
voor, ook al werd dat door de geestelijke
leiders soms wel beweerd, geen toestem-
ming.

Ook wie beweert dat bijvoorbeeld slachtof-
fers (en hun kleine kinderen) van een natuur-
ramp een straf van God is voor hun zondig
leven, maakt van God een (kinder) moorde-
naar en dat gaat me te ver. Dan kom je in de
buurt van een Joodse gids die me rondleidde
in Israël en me vertelde dat hij nergens meer
in geloofde. Als 12-jarig Joods Amsterdams
jongetje had hij concentratiekamp Auschwitz
overleefd en wat hij daar had meegemaakt
en gezien, had hem de overtuiging gegeven
dat er geen rechtvaardige God bestaat al
was hem dat vanaf zijn vroegste jeugd inge-
prent. Hij stelde dus God verantwoordelijk
voor die massaslachting omdat Hij niet had
ingegrepen en al kun je, vanuit zijn ervarin-
gen, hiervoor begrip opbrengen, ik sluit me
daar niet graag bij aan. Wanneer je dus be-
weert dat alleen God beschikt over leven en
dood kom je toch in de buurt van mijn Jood-
se gids. Het is het afschuiven op God van de
eigen verantwoordelijkheid voor menselijk
handelen, daar moeten we voor oppassen
want dat heeft al ellende genoeg veroor-
zaakt. Een diepgaander discussie over een
verruiming van de euthanasiewet, waarbij
rekening gehouden wordt met het religieuze
gedachtegoed en gevoelens van derden, is
dus zeer gewenst. Het meegaan met de
waan van de dag om zieltjes te winnen mag
hierbij geen leidraad zijn.

Corvee

WINDKANTER
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COLUMN
VAN
SINA

De scholen zijn weer begonnen

Het is dinsdagmorgen en gisteren zijn Tom
en Nikkie weer aan hun nieuwe schooljaar
begonnen. De vakantie zit er weer op. Alex
en Susan hebben ze gisteren naar het inter-
naat gebracht en nu zijn ze in de opvaart
naar Manheim. Alex zit te sturen, het is lek-
ker rustig op de rivier en het is mooi weer.
Sabien de boxer ligt nog lekker in zijn mand
als Susan met het ontbijt en Sabien haar
etensbak, naar de stuurhut komt.

Even later zitten ze te eten en dan zegt
Alex: ‘Susan wat is het toch altijd nog  wen-
nen, nu zit Tom al op het middelbaar on-
derwijs en Nikkie al in groep 7 en nog moet
ik er nog steeds aan wennen als ze weer
naar school en het internaat zijn’.

 ‘Ja joh’, zegt Susan, ‘het is zo fijn als ze met
de grote vakantie aan boord zijn. Je hebt
er helemaal gelijk in. We zijn fijn bij elkaar
en we hoeven in de vakantie niet te reke-
nen op vrijdag om Tom en Nikkie weer aan
boord te krijgen en op zondag of op
maandagmorgen om ze weer naar het in-
ternaat te brengen. Alleen moeten we er
ook aan denken, dat als we aan de wal
gewoond hadden, wij allebei gewerkt had-
den en dan hadden we Tom en Nikkie al
als baby naar de kinderopvang moeten
brengen, of bij een oppasmoeder en als
we vlakbij onze ouders hadden gewoond,
dan hadden die misschien wel op willen
passen. Wij hebben ze tot 6 jaar iedere dag

aan boord gehad
en stel je nu eens
voor Alex als we el-
kaar niet zouden
missen, wat zouden
we dan voor een
gezin zijn.’

‘Ja, Susan je hebt
helemaal gelijk, we
moeten er trots op
zijn dat we elkaar
missen, er zijn ook kinderen die  bij de ver-
geten kinderen horen. En weet je mijn va-
der vertelt nog altijd dat mijn moeder, toen
wij net op het internaat waren, de tafel
dekte en in plaats van 2 borden er 4 op ta-
fel zette.
’
Susan schiet in de lach want ze zegt: ‘Jij
weet ook nog wel dat vroeger de wanden
van de roeven niet zo goed geïsoleerd wa-
ren? En dat mijn slaapkamer naast die van
mijn vader en moeder  aan boord bij ons
was. Mijn moeder vertelde, dat toen Jaap
en ik allebei voor het eerst samen op het
internaat waren en mijn vader en moeder
samen naar bed waren gegaan en samen
nog wat na lagen te kletsen, mijn vader
mijn moeder waarschuwde, dat ze zachter
moest praten omdat ik dan wakker zou
worden. Zo zie je Alex, er is nog niks veran-
derd in toen wij op het internaat waren en
nu onze Tom en Nikkie er op zijn. We moe-
ten er maar het beste van maken en ei-
genlijk heel blij zijn dat we elkaar missen als
we niet bij elkaar zijn.’
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Grote handhavingsactie Rijkswaterstaat op water voor veilig varen
In 4 dagen ruim 450 controles recreatievaart

Afgelopen week heeft Rijkswaterstaat in Flevoland en Friesland een
grote handhavingsactie op het water gehouden. Met patrouillevaartui-
gen, rhib’s, een waterscooter en een helikopter werd gecontroleerd op
de vaarregels voor de recreatievaart. Doel van deze actie is het bevor-
deren van de veiligheid op het water, zodat het voor alle vaarwegge-
bruikers veilig en leuk varen is.

Binnenvaartpolitiereglement
Tijdens een speciale actieperiode op 22, 23, 25 en 26 augustus hebben
handhavers (BOA’s) van Rijkswaterstaat op de regels uit het Binnen-
vaartpolitiereglement gecontroleerd. Het ging daarbij om onder ande-
re snelheid, plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven
uitrusting aan boord. Rijkswaterstaat was met meerdere patrouillevaar-
tuigen en rhib’s (snelle interventievaartuigen) aanwezig op de Randme-
ren in Flevoland en op het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Op 25
augustus werd de actie tijdelijk ondersteund vanuit de lucht met de in-
zet van een helikopter, als onderdeel van een reguliere inspectievlucht.
Tijdens de actie werd samengewerkt met de politie, die ook schepen
inzette.

Proef met waterscooter
Voor het eerst heeft Rijkswaterstaat tijdens een grote actie als proef
een waterscooter ingezet. De proef had tot doel om te bekijken of de
inzet van een waterscooter nuttig is bij het bereiken van overtredende
schippers die zich in ondiep water bevinden. Deze gebieden zijn moei-

lijk bereikbaar met een patrouillevaartuig of een rhib. De eerste ervarin-
gen met de inzet van de waterscooter zijn positief.

Resultaten
Tijdens vier actiedagen zijn er ruim 450 controles uitgevoerd. In 180 ge-
vallen leidde dat tot een waarschuwing, in 80 gevallen tot een proces
verbaal. De meest geconstateerde overtredingen waren het niet ge-
bruiken van een dodemanskoord, de overschrijding van de maximale
snelheid en het ontbreken van het vaarbewijs. Ook werden schippers
aangesproken op het staand besturen van een snel vaartuig zonder
zwemvest en het waterskiën zonder uitkijk.

Veiligheid op het water
Op de Nederlandse hoofdvaarwegen is het druk met beroepsvaart.
Tijdens de zomerperiode- komen daar op veel plekken, zoals de Rand-
meren, het Prinses Margrietkanaal (hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl) en
de Friese meren, nog een groot aantal recreatieschippers bij. Zeker in
de zomermaanden is het dus erg druk op het water, met een grote di-
versiteit aan scheepsafmetingen, vaargedrag, kennis en ervaring. Rijks-
waterstaat ziet dat de regels op het water vaak bewust of onbewust
worden overtreden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. De
handhavingsacties hebben tot doel de veiligheid op het water te be-
vorderen.
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FINANCIËN

Het levenstestament

De regie zelf in handen houden
Wellicht heeft u weleens nage-
dacht over wat er gebeurt wan-
neer u een zwaar ongeluk krijgt,
ernstig ziek wordt of gaat de-
menteren? Wie kan dan uw wensen op medisch
gebied kenbaar maken aan de behandelend
arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis
of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie
wordt uw vermogen goed beheerd? U kunt bij
uw notaris een ‘levenstestament’ opmaken. In
uw levenstestament wijst u één of meerdere per-
sonen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U
geeft aan hen een volmacht om uw wensen op
medisch gebied kenbaar te maken en om goe-
de zorg te organiseren. Daarnaast geeft u vol-
macht om uw vermogen te beheren, waarbij u
uitgebreide instructies kunt geven over de wijze
waarop dit dient te gebeuren.

Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een document, opgesteld
en vastgelegd bij de notaris, waarin u uw wensen
en instructies doorgeeft aan de mensen en in-
stanties om u heen voor het geval er tijdens uw
leven iets gebeurt waardoor u zelf uw belangen
niet meer kunt behartigen. U kunt daarbij bijvoor-
beeld denken aan de situatie dat u door een on-
geluk of door ziekte zelf niet meer in staat bent
om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te rege-
len. Maar u kunt ook een levenstestament maken
als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen
en het prettiger vindt dat een ander dat voor u
doet.

Wat is het verschil met een gewoon testament?
De naam zegt het al: een levenstestament is een
testament dat werkt tijdens uw leven terwijl een
gewoon testament juist vastlegt wat er ná uw
overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren.
Omdat een gewoon testament pas werkt na
overlijden kan een in het testament benoemde
executeur of bewindvoerder pas met zijn of haar
werkzaamheden beginnen nadat u bent overle-
den. Veel mensen voelen de behoefte om ook
iemand aan te stellen voor de periode vooraf-
gaand aan het overlijden en met een levenstes-
tament kunt u ervoor zorgen dat de gewenste
persoon al gedurende uw leven uw zaken kan
gaan regelen.

Waar bestaat een levenstestament uit?
Een levenstestament bestaat uit een drietal on-
derdelen:

1. één of meer volmachten;
2. de omschrijving van uw wensen ten aan-

zien van (medische) verzorging (denkt u
daarbij aan zaken als een behandelge-
bod, een behandelverbod, een euthana-
sieverklaring, of een donorcodicil);

3. nuttige informatie voor degene die aan
de slag moeten met uw levenstestament
meestal in de vorm van bijlagen met over-
zichten van uw bankrekeningen, (digitale)
codes en wachtwoorden, verzekeringen,
kunstverzamelingen en dergelijke; of een
instructie waar deze overzichten worden
bewaard.

Voor wie is een levenstestament van belang?
Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang
om vast te leggen wat uw wensen en verzoeken
zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren
kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die
voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van be-

lang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt
zowel voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en
naaste familie alsook voor zorghulpverleners.

Laat weten wat uw wensen zijn
Vaak weet uw naaste omgeving niet precies wat
uw wensen zijn of ontstaat hier verschil van me-
ning over. Het opstellen van een levenstestament
voorkomt dat uw naaste omgeving niet op de
hoogte is van wat u nu precies wilde. Bedenkt u
daarbij dat de keuze om het over te laten aan
uw naaste omgeving (bijvoorbeeld uw kinderen)
óók een keuze is die kan worden opgenomen in
het levenstestament. Mocht uw naaste omge-
ving wel al op de hoogte zijn van uw wensen dan
nog is het nuttig om deze wensen op te nemen in
het levenstestament. Voor een heleboel hande-
lingen dient bijvoorbeeld een bewindvoerder
toestemming te krijgen van een kantonrechter.
Als een bewindvoerder namens u een schenking
wil doen dan is de hoofdregel dat hij daarvoor
geen toestemming van de kantonrechter krijgt.
Dit is anders indien uit uw levenstestament zou
blijken dat u er bewust voor heeft gekozen dat er
aan bepaalde personen geschonken dient te
worden.

Tot slot
Het is natuurlijk verstandig om met uw boekhou-
der of ander vertrouwenspersoon eerst eens van
gedachten te wisselen teneinde er een gevoel
bij te krijgen.

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
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Kermis - mis
Hoorn

Bij de kermis-mis
in Hoorn was
ook hoofdaal-
moezenier van
de kermis en
Luxemburg Pa-
trick Müller aan-
wezig. U ziet
hem hier links op
de foto. Hele-
maal rechts op
de foto staat
“Poes”.
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Broeder Kees Smeele sdb ontvangt gift van Vastenactie

Op maandag 7 augustus waren mede-Salesia-
nen Paul Soethof en Kees Smeele op bezoek op
het KSCC Parochiecentrum Nijmegen. Ria Len-
tjes overhandigde namens de parochie broe-
der Kees Smeele sdb een gift van € 1.500,- uit
de opbrengst van de Vastenactie 2017.

De bijdrage
gaat naar de
opvang van
straatkinderen in
Kinshasa, Con-
go.



Christoffel Nieuws pagina 16← terug naar pagina 1

WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en le-
zers van Christoffel Nieuws,

Twee derde van 2017 zit er al weer op en dat bete-
kent o.a. dat veel mensen weer in een gebruikelijk
ritme zijn terecht gekomen. De zomerperiode was
niet koud, maar onbetrouwbare elementen waren
veelvuldig aanwezig. Nu maar hopen dat de batterij
kon worden opgeladen tijdens de ‘ontspanningsperi-
ode’. En nu is het zo mooi dat veel mensen ontspan-
nen door te bewegen, en dat kan dus ook door
wandelen gebeuren. Steeds weer, en het valt niet
mee om de herhaling te ontlopen, wordt in Neder-
land medegedeeld dat per saldo de mensen te wei-
nig hun lichaam laten werken. Daar zijn moed en
doorzettingsvermogen voor nodig, en misschien on-
gemerkt een andere leefstijl.

Met het bereiken van de maand september zijn en-
kele grote wandeltochten in het vizier. Dat heeft
enerzijds te maken met de beschikbaarheid van veel
vrijwilligers voor de organisatie van deze evenemen-
ten en anderzijds met de terugblik op het toentertijd
naderende einde van de Tweede Wereldoorlog.
Met name de Airborne wandeltocht heeft een band
met de slag om Arnhem.

De volgende wandeltochten staan op het program-
ma:

2 september 13e Bourgondisch Fruitwandelen  in
  Beneden-Leeuwen

Stg. Maas en Waalse Dijkenloop
Afstand: 6-11-18-27 km

Startplaats: De Rosmolen Leliestraat 19
6658 XN Beneden-Leeuwen
Starttijd: 08.00 -12.00 uur
06-23994762
www.dijkensport.nl
wandelen@dijkensport.nl

2 september 71e Airborne Wandeltocht
in Oosterbeek
Politie Sportvereniging Renkum
Afstand: 10-15-25-40 km
Startplaats:  sportpark Hartenstein
J.J. Talsmalaan 11  6862 BZ Oosterbeek
Starttijd: 07.30 -13.30 uur
026-3337960
www.airbornewandeltocht.nl
secretariaat@airbornewandeltocht.nl

9 september Polentocht  in Driel
Luctor et Emergo
Afstand: 5-10-15-25-30 km
Startplaats:  zalencentrum
de Oldenburg
Hofplein 1  6665 DH Driel
Starttijd: 09.00 -12.00 uur
www.polentochtdriel.nl
info@polentochtdriel.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van
wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland wor-
den gehouden, zoals in Vorden op 3 september
2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

www.dijkensport.nl
www.dijkensport.nl
mailto:wandelen@dijkensport.nl
mailto:wandelen@dijkensport.nl
www.airbornewandeltocht.nl
mailto:secretariaat@airbornewandeltocht.nl
mailto:secretariaat@airbornewandeltocht.nl
www.polentochtdriel.nl
www.polentochtdriel.nl
mailto:info@polentochtdriel.nl
mailto:info@polentochtdriel.nl
www.wandel.nl
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Groeten

Uit

Oberaudorf

Van Nellie en
Marcel
Mooren
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?BINNENVAART

GEBOREN:

04-07-2017: JULIE ANNE en AIMÉE MARIA. Dochters van Perry Megens
en Viola Duijnhouwer. Correspondentieadres: Dorpenweg 21,
5367 NJ MACHAREN.

OVERLEDEN:

25-08-2017: MARTIEN MOOR. Partner van Maureen. In de leeftijd van
69 jaar. De crematiedienst heeft plaatsgevonden op 30 augustus in
crematorium Meerbloemhof te Zoetermeer. Correspondentieadres:
Voordesingel 22, 2265 EE LEIDSCHENDAM.

25-08-2017: PETRONELLA MARIA BELLONA THERISA ~ NELLIE ~ KORE-
MAN-MAAS. Weduwe van Adrianus Koreman. In de leeftijd van 80
jaar. De plechtige uitvaart heeft plaatsgevonden op 31 augustus in
de parochiekerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer. Corres-
pondentieadres: Baksweer 127, 4941 LE RAAMSDONKSVEER.

DOOP:

01-09-2017: MASON FRANCISCUS ROBERTO HULSMAN.
Zoontje van Fasco en Selina Hulsman-van Neer. Cor-
respondentieadres: Echterstraat 3, 6051 EW MAAS-
BRACHT.

HUWELIJK:

01-09-2017: FASCO HULSMAN EN SELINA VAN NEER. Corres-
pondentieadres: Echterstraat 3, 6051 EW MAASBRACHT.

09-09-2017: BAS HERBERIGS EN WENDY JANSSEN. Correspondentie-
adres: Beekstraat 18, 6071 CC SWALMEN.

VERHUISD:

Met ingang van 1 juli zijn Peter van Megen en Hanneke van ’t Hooft
verhuisd. Hun nieuwe adres is Paradijs 30, 6811 HJ ARNHEM.
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1-9 Mevr. C. Kersten-de Jong; Remco Kerkhof van ms “Osar”.
2-9 Peter Brands; mevr. C. Geutjes; Charlotte v/d Heuvel;

mevr. D. Henssen-de Bot.
3-9 De heer Brian Salet; dhr. Wim Huibers; Monique Kuyten;

Luuk Wennekes; Stan Wennekes; Keelan Derksen.
4-9 Mevr. Annie Huijbregts-Laeyendecker; Robert Mutsaers;

Marcus Peters; Sientje Berkers.
5-9 Dhr. Olaf Appelboom; Roos Rosenboom, m/s Muro;

Vincent Peters.
6-9 Dhr. A. Vranken.
7-9 Gijs Daanen; C. Peters; Sabine van Meegen, m/s Pasari;

Jos Vermeeren; Max Rensen.
9-9 Anny Decker; dhr. Wim Nuy; Giovanni Smits.
10-9 Arno Mooren; Dimfy Lischer, m/s "Ilze"; Mark Wanders;

Corina Bosman m/s Anna.
11-9 Mevr. Marleen Willemsen; Tessa Zijlstra-Paal; Nick Hansen;

Leny Mulders.
12-9 Rick Keller; John Janssen; Gerard Verwey; mevr. Sofie

Broeders; mevr. Mary Kersten; G. Gerritsen;
Jeroen Wennekes.

14-9 Chantal Wanders; Samantha den Boer; dhr. Jos Daanen;
Tanja Bruins.

15-9 Frank Huibers; Ilona Scholting-Mooren, m/s “Spes Nova”;
dhr. Guido Wennekes, v/h Mego; dhr. Daan Viergever;
Enrico Klos; J. Oomens; Frank Verlaan; Irene van Dongen.

16-9 John Peperkamp; Karin Sep; Frank Sep; Melissa Vermaas.

MISINTENTIES ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017

Dhr. Martien Moor, mevr. Nellie Koreman, mw. Rina Derksen, br. E.
van Herwaarden FIC, ouders Heijmen-Lucassen v/h ms. Johannes,
ouders R. Scheers,

MISINTENTIES ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

Ziekenzondag:
dhr. Joop Derksen, dhr. C. de Jong en dhr. Jan Kersten, dhr. E. Klare-
naar en overledenen van de fam. Klarenaar-Rutjes, Ferenc Vermaas,
mw. B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden fam. van Wel-
zenes-Klarenaar, ouders Nuij-Wanders, oud beheerder KSCC Nijme-
gen, Nancy Rensen-van de Brink, dhr. Martien Moor.
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* Mevr. Agnes de Bot-Joosten.
ROTTERDAM, MEEUWENSTRAAT 10B, 3071 PE.
* Mevr. Trees Rattink-van der Pluym  (Afd.
Mulderskop – 1e verdieping).
GROESBEEK, HERSTELCENTRUM DEKKERS-
WALD, NIJMEEGSEBAAN 31, 6561 KE.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* 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. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.

* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45,
3328 WC.
* Mevr. Henny de Graauw-Mut-
saers (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.

ONZE ZIEKEN

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

Als u bij een zieke op bezoek wilt gaan,
neem dan eerst contact op met de fa-
milie. De zieke kan even rust willen heb-

ben !

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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AANKONDIGING

Op zondag 3 september KERMIS - MIS
in de autoscooter (kade)

Celebrant: aalmoezenier Van Welzenes sdb
AANVANG 10.30 UUR

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2017
Elke derde zon-
dag 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 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

Dinsdag 5 sept 09.00 uur Bustocht naar Mechelen. Stadsbezichtigen.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT september 2017

Wo 20 sept 09.00 uur Busreis ‘Rondje Zeeland’ (zie ook Christoffel
Nieuws nr 13. pag. 18)

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

Vakantiegroeten

Vanuit de tweede stad
van Duitsland, Hamburg,
brengen we jullie en alle
lezers en lezeressen van
het Christoffel Nieuws
een hartelijke groet,

Jolanda en Henry Moo-
ren

mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN september 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 Repetitie Waalkanterskoor

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 5 sept. 10.00 uur Start KSCC Gymnastiek

Woensdag 6 sept. 10.30 uur Start Waalkanters, eerste repetitie ná de vakantie

Donderdag 7 sept. 10.30 uur Opening KSCC activiteitenjaar 2017/18

Zondag 10 sept. 11.00 uur Ziekenzondag

Maandag 11 sept. 09.00 uur
18.30 uur

Start KSCC busreis naar Noord-Duitsland (zie rode tekst beneden)
Bestuursvergadering KSW/KSCC Nijmegen

Donderdag 14 sept. 19.00 uur Start KSCC kerkkoor, eerste repetitie ná de vakantie
Vrijdag 15 sept. 20.00 uur Terugkomst KSCC busreis uit Noord-Duitsland
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Vakantiegroeten

Uit Gdansk

Van Corry en
Wim Buil en Thea

LANG MIDWEEK NAAR NOORD-DUITSLAND

Op maandag 11 september 2017 vertrekken
we rond 9:00 uur vanaf het K.S.C.C. Schippers-
centrum naar Noord-Duitsland.
Het Schipperscentrum is maandag 11 septem-
ber vanaf ± 7:30 uur open voor een bakje kof-
fie of thee.
Op vrijdag 15 september 2017 keren we vanuit
Bremen ‘s avonds weer terug naar het mooie
Nijmegen. Omstreeks 20.00 uur komen we aan
en dan zit onze reis er helaas echt op.

mailto:info@kscc.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
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Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Ria Lentjes, John Verhees, Riet Pols, Johanna
Strijp, Cor van der Veeken, Sina Leeuwestein, Wim Onderdelinden.
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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