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Van de bestuurs- en directietafel

De kermis-missen zijn een groot succes gebleken. Veel
mensen komen opdagen en voelen de sfeer van ge-
meenschap. Toch moet ik constateren dat langza-
merhand het kerkbezoek gestaag afneemt.
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Allerzielenviering op 5  november!
De maand november staat voor de deur. Dat bete-
kent: extra aandacht aan onze overledenen. U bent
van harte welkom op onze Allerzielenviering. Na de
viering is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten on-
der het genot van een bakje troost.
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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

Ongelofelijk wat een prachtig weer waar we van hebben kunnen
genieten het afgelopen weekend. Het was genieten met volle teu-
gen en gezonde vitamientjes slikken: laat de winter maar komen.

Kermis

Het kermisseizoen is grotendeels voorbij. De exploitanten bereiden
zich voor op het oliebollen- en appelflappenseizoen. Daar zijn ze
specialist in. Iedere exploitant heeft zo zijn eigen recept. Het staat
meestal niet op papier en het is niet opgeslagen in hun computer:
het is gewoon in het bolletje.
Veel exploitanten hebben een vast stekje. Ze kennen de buurt waar-
in zij staan, mogen soms elektriciteit afnemen. Maar de mensen ken-
nen het ook en dat geeft een perspectief op een goed seizoen.
Er zijn dit seizoen vieringen in de autoscooter geweest: te beginnen
in Woerden, daarna Laren, Utrecht, Tilburg, Hoorn, Budel, Roosen-
daal, Luxemburg, St Michelstel en Echt.

Opvallend is dat deze vieringen goed worden bezocht. Dit is vooral
te danken aan de inzet en
de gastvrijheid van de ex-
ploitanten, de inzet van de
kermiscommies, de plaat-
selijke of regionale zangko-
ren of harmonie en de van
de medewerkers van onze
parochies en de plaatselij-
ke pastores.
Na afloop was het altijd
goed een bakje koffie te
drinken en te genieten van
een oliebol of poffertjes.

Vaak was er ook een draaiorgel bij dat het Avé Maria speelde of
een ander mooi lied. Vergeten wij ook de inzegening van de kermis
niet vanuit het reuzenrad of een draaimolen.

Het vieren van de Eucharistie in de autoscooter geeft de parochie
voor kermis en circus een gezicht, zoals de eucharistie en gebedsvie-
ring aan boord van de schipperscentra een gezicht geven aan de
schippersparochie. Het zal niet de eerste keer zijn dat bezoekers ‘van
buiten’ de opmerking maken: ‘we proeven hier een sfeer van ge-
meenschap’, of, ‘ja, als in de parochiekerken zo wordt voorgegaan
in Eucharistie en gebedsvieringen dan zullen er meer mensen naar
de kerk komen’.
Leuke en mooie complimenten, maar de eerlijkheid gebied te zeg-
gen dat de werkelijkheid anders is.

Kerkbezoek

Ook in ons pastoraat loopt het kerkbezoek terug: We constateren
dat ouderen en jongeren afhaken. Er blijken allerlei argumenten te
zijn en dit is een maatschappelijk verschijnsel om
● op zondag niet naar de kerk te gaan: een uurtje innerlijke rust kan

geen kwaad,
● niet voor de kerk te trouwen,
● kinderen niet te laten dopen,
● kinderen niet de eerste communie te laten doen of h. Vormsel te

laten ontvangen,
● een overledene niet tijdens een kerkelijke viering in een kerk of

crematorium de laatste eer te bewijzen.
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Wij zijn heel blij met de mensen die actief bij
het pastoraat betrokken zijn. Zij zijn goede ambas-

sadeurs van ons werk.
Wat moed geeft, is dat vele vrijwilligers de schouders blijven

zetten onder  het pastorale werk; in kleine of grote groepen, voor
velerlei activiteiten, o.a.:
● beherend team,
● de kosterploeg,
● de bloemverzorging,
● de koren,
● de koffie- en barploeg,
● het pastorale team bestuur,
● de werkgroep liturgie/H. Vormsel,
● de interieurverzorgers op maandag en donderdag,
● Kerkbalans/Gezinsbijdrage
● de onderhoudsploeg
● fotografie
● gymnastiek
● PWA-ziekenvaartocht
● Christoffel Nieuws,
● boekjes-vouwers,
● de administratie
● bestuur en directie.

Denk nu niet dat u naar de kerk moet om hen en ons allen aan het
werk te houden. Natuurlijk hoor je mensen zeggen: ja ik bid, maar
dan wel in mijzelf of ‘s avonds voordat ik ga slapen. En de meest ge-
hoorde opmerking is: ‘ja pater, als we met vakantie zijn, bezoeken
we veel kerken en steken altijd een kaarsje aan’.
In deze tijd van jachten en jagen van alsmaar doorgaan en van al-
leen maar leuke dingen doen en hoppen van het ene feest naar het
ander, van de ene werkdag naar de ander is het ook goed dat we
eens echt tot rust komen, zelfreflectie doen, maar het is ook goed
om dit samen te doen onze blik gericht op de witte stip aan de hori-
zon: door en voor elkaar - samen sterk.

Bestuur en directie gaan zich in de komende tijd beraden op de toe-
komst. We kijken niet al te ver vooruit…

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het is altijd goed een beeld van de werkelijkheid te presenteren om
daarmee weer kracht op de doen om met elkaar, schouder aan
schouder, de toekomst in te gaan
We houden een boodschap van Hoop en daarmee gaan we geza-
menlijk aan de slag.

Hebt u al loten gekocht van de
Grote Clubactie?

U steunt de KSCC vakantiereis voor de zieken
met de Prins Willem Alexander.
Te verkrijgen op de KSCC schipperscentra
Raamsdonskveer, en Nijmegen en bij de SOOS
in Zwijndrecht.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL ENTE

Vrijdag 13 oktober jl. vergaderde
het bestuur van ENTE, een Europese
organisatie ter bevordering van onderwijs voor de wegens het be-
roep trekkende bevolking, in het directiegebouw van de stichting
Rijdende school in Geldermalsen.
Er waren vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland aanwezig.
De vergadering stond onder leiding van de directeur Rijdende
School, de heer Jan Roest. Allerlei onderwerpen kwamen op tafel:
o.a. de website, lidmaatschap, financiën.
Een heel belangrijk onderwerp was: hoe kunnen wij ouders en kinde-
ren motiveren onderwijs te volgen. Daarvoor zijn de mensen in het
veld belangrijk. Zij kennen de gemeenschap, zij kennen de mensen,
zij kunnen ouders en kinderen aansporen tot onderwijs.

In Nederland en een deel
van Duitsland is het onderwijs
aan de trekkende bevolking
van Binnenvaart, Kermis en
Crircus goed geregeld, maar
in heel veel landen is het half
tot minder goed geregeld.
ENTE probeert nu in zoveel
mogelijk landen servicecen-
tra op te richten: dus centra
vanwaar onderwijs gestimu-
leerd en gecoördineerd

wordt en dat tevens kan dienen als helpdesk.

Daarvoor hadden wij ook graag de Salesianen van Don Bosco in de
oostelijke Europese landen ingeschakeld. Ondanks herhaalde pogin-
gen om in gesprek te komen met een lid van de hoofdraad en een

bezoek aan het generalaat in Rome en toezeggingen werd dit pro-
ject, deze actie, door een lid van de hoofdraad, ik druk me diploma-
tisch uit, te licht bevonden.

Vanuit het provinciaal
bestuur kwam ook geen
steun. Dus zoeken wij
naar andere wegen om
toch ons doel te berei-
ken.
Wij prijzen ons gelukkig
met het feit dat onze me-
debroeder bisschop Ad
van Luyn sdb en een me-
debroeder uit Polen ons
ondersteunen om dit
idee toch uit te werken.
Er worden ook acties on-
dernomen om Brussel meer te betrekken bij het onderwijs voor deze
doelgroep.

Er wordt al heel lang gewerkt aan een website. Deze moet goed en
toegankelijk zijn, maar ook snel inzicht geven in de onderwijsmoge-
lijkheden, servicepunten, lerarenaanbod, blended learning, etc. In
januari tijdens de meeting in Monaco zal het eerste concept aan
ons gepresenteerd worden.
Het gaat om onderwijs voor alle kinderen van de Binnenvaart, Kermis
en Circus.
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Onze dierbare overledenen

De maand november staat voor de deur. Dat betekent: extra
aandacht aan onze overledenen.
Onze parochie gedenkt hen op zondag 5 november in de heilige
Mis van 11.00 uur op het Schipperscentrum te Nijmegen. De mis
wordt opgeluisterd door de trompettisten Antoin Kuenen en Marc
Traa, alsmede het KSCC-Koor o.l.v. Gerard Verschuren.

Uitnodigingen zijn verstuurd naar families die een dierbare naar de
laatste rustplaats hebben begeleid in het tijdvak 1 november 2016 -
5 november 2017.
Wij sluiten in deze viering alle overledenen in.

Na de viering is er ruimschoots de gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een bakje troost.

B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC Nijmegen

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zondag 5 november

ALLERZIELENVIERING
aan boord van het

KSCC Parochiecentrum Nijmegen
Adres: Waalhaven 1K (Navigatie: Havenweg)

11u00

m.m.v. trompettisten Antoin Kuenen en Marc Traa
en het KSCC Koor o.l.v. Gerard Verschuren

Na de Heilige Mis is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er limonade

Stil staan bij
wat we verloren

ooit door de dood van
ons ontrukt
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COLUMN
VAN
SINA

Een hele bijzondere ontmoeting

Door Sina Leeuwestein

Een poosje geleden was ik lopend op weg van onze flat naar het
dichts bijliggende winkelcentrum om boodschappen te doen. Vlak-
bij onze flat staat nog een hoge flat en vanaf de flats is een looppad
naar het winkelcentrum. Omdat de flats 14 verdiepingen hoog zijn
en hierin dus veel mensen wonen die boodschappen nodig hebben,
kom je altijd veel mensen tegen. Ook mensen uit de achterliggende
wijk lopen naar de winkels om boodschappen te doen. Gelukkig
zeggen de mensen in Dordrecht elkaar in de ochtend nog heel vaak
‘goedemorgen’.

Ook op deze ochtend zei een mevrouw
‘goedemorgen’ tegen mij en toen ik haar te-
rug groette, zei ze tegen mij: ‘U ben toch me-
vrouw Leeuwestein?’ Ik antwoordde
verbaasd dat dat zo was. Ik had geen flauw
idee wie die mevrouw was. Dat veranderde
vlug toen ze vertelde wie ze was en wat voor
werk ze in haar werkzame leven had ge-
daan. Het was de allereerste juffrouw van
Kleuter Aan Boord.
Het was zó leuk om van haar te horen hoe-
veel moeite het heeft gekost om ervoor te
zorgen, dat ook de kinderen die met hun zes-
de jaar van boord naar het internaat gingen
om naar school te gaan, kleuteronderwijs kre-
gen door aan boord met hun ouders met les-
sen te werken. Deze juf kwam ook aan boord
- wanneer de schepen in de havens rondom
Dordrecht lagen - om de ouders en kinderen
te helpen hoe je met de lessen om kon gaan.
Ook is er heel veel moeite gedaan door zus-

ter Laetitia van internaat De Westersingel en door de mensen van
het AMVV. Zij zorgden ervoor dat op plaatsen waar veel schepen
lagen, kleuterscholen kwamen. Op die kleuterscholen werkten ze
met dezelfde lessen als waar de ouders aan boord mee werkten.

Gelukkig is door de inzet van heel veel mensen voorkomen dat de
kinderen die aan boord waren, eerder naar school moesten dan de
leeftijd van 6 jaar. Het heeft heel wat tijd en moeite gekost van de
mensen die met de ministeries onderhandelden. De juf vertelde ook
dat als ze heel veel later aan het Groot Hoofd langs de rivier liep, al-
tijd keek of ze aan de naam van het schip en de naam van de
schipper kon zien of het een van de kinderen was waar ze les aan
had gegeven. Ze vertelde dat ze dan altijd nog met heel veel plezier
aan haar werk in het onderwijs aan kleuters die op een schip woon-
den, terug dacht.

Als ik haar nu tegen kom, houden we altijd een praatje. Ze heeft
nog altijd heel veel belangstelling hoe het gaat met de kinderen
aan boord. Door de computer en het mobieltje is veel veran-
derd.
Door deze ontmoeting moet ik denken aan zoveel mensen die
zich ingezet hebben voor het welzijn van de schipperskinderen.
Het zijn er te veel om op te noemen.

Met deze column neem ik afscheid van mijn lezers. Ik hoop mijn
stokje door te geven, het liefst aan een jongere schrijfster of
schrijver. Gebrek aan copy heb je nooit, want het schippersleven
is nooit saai. Als de motor gaat draaien en de touwen gaan weer
los, is er altijd weer wat anders te zien als je weer aan het varen
bent.

Noot van de redactie:

Lieve Sina,

Hartelijk dank voor al jouw mooie verha-
len, waarvan onze lezers en wij mochten
genieten.

Namens de directie LKSCC en de redactieleden wensen wij jou
heel veel gezondheid en plezier in je ‘wal’ leven.

Foto: LOVK
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WINDKANTER

Soms wordt je aandacht sterk
getrokken door een tekst en
een artikel in een weekblad
die niets met elkaar gemeen hebben maar
die, samen gevoegd, je wel tot nadenken
stemmen. Deze bewerkte tekst van het
Evangelie (Mattheus 5; 1-12)  kwam me onder
ogen tijdens de mooie uitvaartdienst van een
neef in de RK-Kerk O.L.V. Hemelvaart te
Raamsdonksveer met een voorwoord dat als
volgt luidde:

Het evangelie is geen wetboek, maar een
soort receptenboek. Het bestaat uit
wegwijzers die bepaalde richtingen
aangeven. De Bergrede zegt ons waar het
om te doen is in het echte leven. Vandaag
gaan we de Bergrede een beetje in onze
eigen woorden voorlezen:

'Zalig als je weinig waarde hecht aan je
bezittingen, want dan kun je niets verliezen en
hoor je bij God thuis. Zalig wanneer je verdriet
kunt hebben om het verdriet van anderen,
want dan zul je getroost worden. Zalig
wanneer je een zacht mens bent, want dan
alleen zul je leven in het beloofde land. Zalig
wanneer je durft te vechten voor gelijkheid,
want je zult het overvloedig zien gebeuren.
Zalig wanneer je durft en kunt vergeven, want
je zult genadig behandeld worden. Zalig als je
eenvoudig bent, want je zult God zien. Zalig
als je vecht voor vrede want God zal je zijn
kind noemen.

En als het niet gemakkelijk voor je is om op die
manier door het leven te gaan, geen nood,
want je hoort bij God.'

Vooral die laatste zin sprak me aan omdat
begrip wordt gekweekt voor de zwakheid van
normaal denkende mensen en staat in schril
contrast met uitspraken van veel priesters die
iedereen afschrijven die niet in het spoor
loopt van de soms meedogenloze kerkelijke
wetten en voorschriften die er in de loop van
de tijd zijn bijgekomen maar niets zeggen
over waar het om te doen is in het echte
leven.

In een artikel in een weekblad stond het
verhaal van een mevrouw die was

opgegroeid in een streng christelijke
gemeenschap en getrouwd met een man
met eenzelfde streng gedachtegoed. In hun
jeugd waren ze samen erg actief in
kerkbezoek en geloofsbeleving en gingen
soms, daartoe haast gedwongen, zingend
over straat onder gitaarbegeleiding ter ere
van God. Eenmaal verkering hield de man
zich vast aan de strenge seksuele moraal van
hun gemeenschap van 'geen seks voor het
huwelijk' en hun verkeringstijd duurde vier en
een half jaar. Zij paste uit liefde zich aan hem
aan al had ze, zoals ze zei, wel eens verlangd
naar wat meer dan een kusje op de wang.

Eenmaal getrouwd werd de seksuele
beleving natuurlijk een fiasco, de intimiteit
was volledig afwezig. Ze voelden elkaar
lichamelijk niet aan en zo worstelden ze,
volledig gefrustreerd, een aantal jaren maar
aan met angst voor de duivel die hen zou
kunnen bespringen. Doodongelukkig gingen
zij zich steeds meer afzetten tegen die strenge
seksuele moraal en met steeds minder
kerkgang.

Tenslotte besloten ze te breken met hun kerk.
Hij werd zelfs atheïst, los van God, zij hield nog
wat geloof vast maar zij voelden zich zo
bevrijd van die wetten en voorschriften dat zij
nu hun geluk in het huwelijk, en met hun
kinderen, ten volle beleven. En God zag dat
het goed was want in de Bergrede wordt niet
gerept over de seksuele moraal, normale
mensen kennen zelf hun grenzen wel maar
verlaten daarvoor niet hun geloof.

Corvee
Vakantiefoto Israël:
Tabgha, met kerk van de Bergrede
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SAM

Zoals mijn moeder vroeger al zei.
What goese uppe
muste comme downe.
Mijn moeder, een echte Basset,
praatte, als ze Engels sprak, met
een Frans accent.

Aan alles komt een eind.
Ik kon daar vroeger eindeloos
over nadenken. Met een staren-
de blik. Ogen op oneindig.

Aan alles komt een eind.
Ik vroeg mijn wijze moeder dan:
Dus dan houdt het op. Wat
houdt dan op?

Tja, alles!
Dus ik ben dan weg?

Ja, weg. Dood. Je houdt op
te bestaan.

Op te bestaan? Dus geen rooie
brokken meer?

Neen, je hebt dan geen
honger meer.

Wie jaagt dan steeds die verve-
lende houtduif uit mijn tuin?

Niemand! Misschien dat je
baasjes een andere hond
nemen.

Een andere hond nemen? Maar
hebben mijn baasjes dan geen
eind?

Ja, die hebben ook een
Eind.
Maar bij hen het duurt het
meestal langer voor dat
eind op is.

Meestal! Dus niet altijd?
Klopt, soms zijn zij eerder
aan het eind dan jij.

Maar waar zijn ze dan? Is het
eind dan het begin van iets an-
ders?

Sommige baasjes geloven
daarin, anderen niet.

Steevast volgde daarna een die-
pe zucht. Een teken dat het ge-
sprek hiermee beëindigd was.
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KOKEN MET
RIET

Tagliatelle met champignons en witlof

Benodigdheden:
300 gr tagliatelle, 250 gr magere spekreepjes, 400 gr kastanjecham-
pignons, 2 tenen knoflook, 2 takjes oregano, 4 stronken witlof, 200 gr
crème fraîche.

Bereiding:
Kook de tagliatelle volgens de aanwijzing en op de verpakking. Bak
ondertussen de spekreepjes in een hapjespan zonder olie of boter in
korte tijd knapperig. Snijd ondertussen de champignons in partjes, de
knoflook fijn en de oregano in reepjes. Neem de spekreepjes met
een schuimspaan uit de pan. Bak de knoflook champignons, en de
helft van oregano 4 min. in het achtergebleven bakvet. Snijd onder-
tussen de onderkant van de stronken witlof en snijd het witlof door-
midden. Verwijder de harde kern en snijd het lof in dunne reepjes.
Voeg het witlof toe aan de champignons en bak even mee. Doe de
spekreepjes en crème fraîche bij de groenten en verwarm zachtjes
op laag vuur. Breng op smaak met peper.

Verdeel de
tagliatelle
over 4 borden
en schep het
champignons
mengsel er-
over. Bestrooi
met de rest
van de orega-
no.

Tortellini spinazieschotel

Benodigdheden:

450 gr tortellini gevuld met kaas, 200 ml zure room of crème fraîche,
100 gr roomkaas, 50 ml melk, 1 teentje knoflook, fijngehakt, nootmus-
kaat, 750 gr diepvriesspinazie a la crème, ontdooit, 150 gr geraspte
belegen kaas.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 gr. Kook de tortellini volgens de aan-
wijzing op de verpakking beetgaar. Meng de zure room of crème
fraîche met de roomkaas en melk. Breng op smaak met de knoflook,
nootmuskaat, peper en zout. Giet de tortellini af en schep in de
ovenschaal. verdeel hierover een laag spinazie en schenk het room-
mengsel erover.

Bestrooi de schotel
met de geraspte kaas
en zet circa 15 min in
het midden van de
oven, tot de kaas ge-
smolten is en goud-
bruin is.

Twee herfstachtige Italiaanse gerechten. Lekker na een stevige wandeling.
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FINANCIËN Vertrouwen in de toekomst

Na het regelmatig (en bewust) lekken van de on-
derhandelingsresultaten van de vier regeringspartijen vol-

gen hieronder enkele relevante onderdelen van het
nieuwe regeerakkoord:
● de 4 belastingschijven worden vervangen door 2: 36,93%

en 49,5% (deze laatste vanaf een inkomen van € 68.800)
● kortingen die worden toegepast op de verschuldigde

inkomstenbelasting worden verhoogd met € 350 (algemene heffingskor-
ting) en € 365 (arbeidskorting)

● afbouw hypotheekrenteaftrek (vanaf 2020) in 4 jaarlijkse stappen van 3%
(tot het nieuwe basistarief van 36,93%)

● verlaging van het eigenwoningforfait met 0,15% per 2020
● zelfstandigenaftrek alleen nog gekoppeld aan nieuwe basistarief van

36,93% (afbouw vanaf 2020 in 4 jaarlijkse stappen)
● afbouw van de “aflosboete op huis” in 30 jaarlijkse stappen. Huidige rege-

ling is dat er geen eigenwoningforfait aan de orde is indien de hypotheek
is afgelost

● vrijstelling box 3 vermogen: wordt met €5.000 verhoogd tot €30.000
● verlaging, in stapjes, van de Vpb-tarieven: van 20 naar 16% en van 25 naar

21%, afhankelijk van hoogte winst (€ 200.000 of minder)
● verhoging van lage Btw-tarief van 6% naar 9%
● verhoging box 2-belasting vanaf  2020 (is belasting op “aanmerkelijk be-

lang”
● nieuwe, duidelijkere fiscale regelingen voor zzp’ers

Ik heb mij beperkt tot fiscale en financiële gevolgen van het regeerakkoord.
Alle overige zaken (veiligheid, klimaat, immigratie e.d.) worden in de pers ui-
teraard breed uitgemeten.

“Vertrouwen in de toekomst” is het motto van het akkoord.
Aan u te bepalen of u daar een gevoel bij hebt/krijgt.

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van Christof-
fel Nieuws,

Omdat wandelen altijd wordt gekoppeld aan buitenzijn is het goed om
te weten dat het weer een belangrijke factoor is en voor verschillende ef-

fecten kan zorgen. Het Iberisch schiereiland bijvoorbeeld heeft in de tiende
maand van het jaar te dealen met droogte en hoge temperaturen.

Bosbranden geven daar dan ook inhoud aan veel nieuwsitems. Ierland beleeft een
hevige storm en in heel veel landen worden op het gebied van temperatuur weer re-
cords verbroken. Dan wordt het voor een stevige wandeling wel eens zoeken naar de
juiste momenten. Gelukkig is daarvoor vrijwel altijd ondersteuning aanwezig. Er zijn in
delen van West-Europa nog maar weinig mensen die de actuele weersontwikkelingen
niet kunnen binnenhalen. Deze herfst heeft in ieder geval veel gezichten en met een
laag risicoprofiel moet er van te genieten zijn.
Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltochten op het program-
ma:
22 oktober Herfstiezwerftietocht in Oeffelt

Stg Wsv Un eindje Um
Afstand: 5-10-15-20-25 km
Startplaats: Café zaal
Dorpsstraat 16 5441 AC Oeffelt
Starttijd: 08.00 -12.00 uur
www.maasenviltmars.nl
hansenanneliestijssen@ziggo.nl

28 oktober Kiste Trui Wandeltocht in Middelaar
De Krölstarte
Afstand: 5-10-15-20-25 km
Startplaats: MFC De Koppel
Dorpsstraat 45 6587 AV Middelaar
Starttijd: 08.00 -12.00 uur
024-6962343
whamjanssen@hetnet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die (hoofdzakelijk)
in Nederland worden gehouden, zoals in Wekerom, Kildder op 28 oktober 2017 en in
Lochem op 29 oktober.
Hartelijke groet,
Henry Mooren

www.maasenviltmars.nl
mailto:hansenanneliestijssen@ziggo.nl
mailto:whamjanssen@hetnet.nl
www.wandel.nl
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Presenteerde: Bingo met
Verzorgingsproducten op 12 oktober
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OVERLEDEN:
09-10-2017: HELENA JOHANNA MARIA (ENA) BEIJER-JOOS-
TEN. Weduwe van Wim Beijer. In de leeftijd van 88 jaar.
De eucharistieviering wordt gehouden op 14 oktober in
de H. Corneliuskerk te Beuningen. Correspondentieadres:
De Haaghe 76, 6641 JD BEUNINGEN.

JUBILEUM:
02-10-2017: DESIRÉ EN YVONNE SAVELKOUL zijn 25 jaar getrouwd. Cor-
respondentieadres: Romeinenstraat 23, 6582 CM HEUMEN.

28-10-2017: ZUSTER MARIA THERESIA (GERTA VAN LAACK) viert haar
70ste professiefeest. Correspondentieadres: Huize Beyart, Brusselse-
straat 38, 6211 PG MAASTRICHT.

VERHUISD:
JOHN EN DEANA v.d. WIJGAART zijn verhuisd van de Courteni-
uaastraat 5 te Hellevoetsluis naar ZONNESTEINTOREN 36, 3332 MZ
ZWIJNDRECHT.

EDWIN EN SANDRA VERLAAN zijn verhuisd van Saltshof 20 16 Wijchen
naar Woezieksestraat 36, 6604 CM WIJCHEN.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

BINNENVAART

KERMIS
GEBOREN:
11-08-2017: ~CÉLINA~ JAILEY MARIA SPELBRINK. Doch-
ter van Corrie en Corina Spelbrink. Correspondentie-
adres: H. Kamerlingh Onnesweg 15, 2408 AX ALPHEN
aan den RIJN.

OVERLEDEN:
06-10-2017: ANTJE JOHANNA (ZUSJE) DAMKAT-AKKERMAN. Echtgeno-
te van Henkie Damkat. In de leeftijd van 70 jaar. De crematieplech-
tigheid heeft plaatsgevonden op 11 oktober in het crematorium te
Groningen. Correspondentieadres: Postbus 9525, 9703 LM GRONIN-
GEN.

17-10-2017: DOOR VERSTAPPEN - DE WIT. In de leeftijd van 83 jaar.
Echtgenote van Henk Verstappen. De uitvaartdienst vindt plaats op
23 oktober om 14.00 uur in de Kruisherenkapel te Uden. Correspon-
dentieadres: Hengstheuvelweg 2A, 5406 VC UDEN.

GEBOREN:
17-10-2017: JOSHUA DWAYNE MICHAEL SADOWY SPN-
INDLER. Zoon van Natascha Freiwald en Marco Spind-
ler. Geboren in Badbergen (D)

CIRCUS
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Het Regeerakkoord en het Midden- en Kleinbedrijf

Binnenvaart en vergroening
In het regeerakkoord staan twee zinnen over vergroening van
het goederenvervoer. “In de zeevaart en binnenvaart is nog
veel milieuwinst te behalen. Met de sector zal een Green Deal
worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, bin-
nenvaart en havens.”

In de CBRB Nieuwsbrief 2017 – 33 staat de reactie te lezen van
het CBRB op het voornemen, zoals verwoordt in het regeerak-
koord. Klik hier voor het lezen van de CBRB Nieuwsbrief.

Midden- en Kleinbedrijf
In het regeerakkoord staan een aantal beleidsvoornemens die
ook het midden en kleinbedrijf betreft. Denkt u daarbij aan on-
der andere maatregelen met betrekking tot: ondernemer-
schap, fiscaliteit, energie, veiligheid, arbeidsmarkt en sociale
zekerheid, enz.  In de Nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Neder-
land zijn de eerste reacties te lezen vanuit deze organisaties.

Meer lezen over het regeerakkoord
Wilt u meer lezen over
het regeerakkoord en
hoe het tot stand is ge-
komen ga dan naar
www.kabinetsformatie
2017.nl
Veel van de bevindin-
gen van bovenstaan-
de organisaties zijn
gebaseerd op de ana-
lyses van het Centraal Plan Bureau (CBP). Ga naar: Analyse van
economische en budgettaire effecten voor alle resultaten.

http://mailchi.mp/38b5859dae35/cbrb-nieuwsbrief-2017-33?e=ebf1c28d5c
https://gallery.mailchimp.com/9a6d55ece9db05ec49eeb87e0/files/bf014eb1-31a0-4182-b7cc-0bd69cc6fc86/Regeerakkoord_2017_2021.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9a6d55ece9db05ec49eeb87e0/files/bf014eb1-31a0-4182-b7cc-0bd69cc6fc86/Regeerakkoord_2017_2021.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9a6d55ece9db05ec49eeb87e0/files/bf014eb1-31a0-4182-b7cc-0bd69cc6fc86/Regeerakkoord_2017_2021.pdf
www.kabinetsformatie2017.nl
www.kabinetsformatie2017.nl
https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/cpb-analyse-economische-en-budgettaire-effecten-van-de-financiele-bijlage-van-het-regeerakkoord
https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/cpb-analyse-economische-en-budgettaire-effecten-van-de-financiele-bijlage-van-het-regeerakkoord
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OKTOBER
20-10 Mevr. Semper; Doortje van Lent; Piet Leensen;
 Corina Hoefnagels.
21-10 José Janssen-Bonink, ms. “Padua”;  Annique Sipkema;
 Kees Akkermans; Corrie Kartner-Wabeke; Robin Sep.
22-10 Dhr. Sander Wels; dhr. Alex Janssen, m/s “Sagitarius”;
 Leentje Scheepers.
23-10 Dhr. Jan Robben, ms. ‘Amodo’; Rene Nuy, v/h ‘Aegir’;
 Marcel de Reuver; dhr. Jan Kartner.
24-10 Hans Peelen; Melle Jongejan.
25-10 Gera Derks-van Werkhoven; Jos Bosman; Ingrid Daanen;
 mevr. Joosten-Verschuren; Faya van Giesen; Jesper Sieger.
26-10 Hans van Oijen, van m/s "Montanara"; Ivo Verhoeven.
28-10 Joris v.d. Berg; Yentl Rianna Teuben.
29-10 Marietje Bronsema-Stevens; Angelique van Meegen;
 Janneke Stam; Teije de Jong.
30-10 Elvira Tromp; Jeroen Bosman; mevr. Diny van Thiel.
31-10 Ronnie Giessen; mevr. Doris Storm-Sep; Hans Aerts.
NOVEMBER
1-11 Mevr. Gerda Pruyn; Toine Hooyman; Antoine Janssen; Johan

Peters (koster KSCC); dhr. Frans Huibers jr. Beneden Leeuwen.
2-11 Antoon Wooning; Leon den Haan; Jordy Sep.
3-11 Theo Buil; Mia Janssen-Verberck; mevr. v.d Geer-Janssen;
 Harrie Witjes; Amber Janssen; Zr. Vincentia, pastoraal
 medewerkster KSCC.
4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.
5-11 Jean-Paul Oome; dhr. Anton Wanders; Elly Lischer-Coenen.
6-11 Mevr. Mia Reymers; Chris Meering jr.; Tessa Sep, m/s "Boris"; Ilja

Joosten; Tom van den Broek; Britt Sep, m/s “Rex-Rheni”.

MISINTENTIES ZONDAG 22 OKTOBER 2017

Mevr. Door Verstappen - De Wit
Mevr. Ena Beijer - Joosten,
mw. Irène Pruyn - Reyman en ouders Pruyn,
mw. Jetty van Beers-Reijmers,
mw. Ria van Megen,
ouders Buil - Wennekes "Pewil" en Petra Derksen,
mw. Leni Broekmeulen,
mw. Truus Bluemer - Leensen,
ouders Janssen - Wanders en overleden familieleden,

MISINTENTIES ZONDAG 29 OKTOBER 2017

ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius,
dhr. A. Vermeeren “Verti”,
ouders Van Welzenes - Klarenaar en overleden familieleden,
voor dhr. Frits Pruyn en mevr. Dora Pruyn - van Deurzen,
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Koninklijke BLN-Schuttevaer is ervan overtuigd dat er voor vervoer
over water een uitdagende en kansrijke toekomst ligt. Vervoer over
water is een steeds belangrijker wordende schakel in slimme ver-
voersconcepten, zowel binnen Nederland als in Europa en levert
een belangrijke bijdrage aan het bereikbaar houden van Nederland
en het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Om richting te geven aan die toekomst is BLN-Schuttevaer, onder-
steund door een externe partner (Strategy Works), gestart met een
keten breed visietraject op vervoer over water en de rol die BLN-
Schuttevaer daarin zou kunnen spelen. Aan het eind van dit proces
(eind 2017) moet helder zijn welke scenario’s er voor vervoer over
water liggen en waar BLN-Schuttevaer voor staat; een toekomstvisie
die inspireert, richting geeft en verbindt.

De workshop waar we u voor uitnodigen vindt plaats op

20 OKTOBER 2017 10.00 - 14.00 UUR
HONIGCOMPLEX, WAALBANDIJK 20-22
NIJMEGEN

Meer weten: www.bln.nl

Uitnodiging voor een gezellige avond in Ontmoetingscentrum
Doornenburg met speciale gast!

Hallo allemaal,

Vrijdag 27 oktober a.s. houden we weer een
gezellige avond in het Ontmoetingscen-
trum in Doornenburg. De avond begint, zo-
als gebruikelijk om 19.30 uur. Tot zover een
“normale avond”.

We hebben deze avond echter een gast, Luuk Timmers
 (oud-huisarts in Doornenburg), voorzitter van de Historische Kring
Doornenburg. We willen volgend jaar mei, samen met deze Histori-
sche Kring, een tentoonstelling organiseren. We willen daar vrijdag-
avond, de 27e graag over praten. Samen met de Historische Kring
kunnen we er misschien een wat ander tintje aan geven, dan anders
(tot nu toe). Ook willen we met de heer Timmers gaan kijken of het
realiseerbaar is om een mast te plaatsen op de dijk, bij de Sterre-
schans. Kortom, we hopen op een grote opkomst en veel ideeën!

Tot 27 oktober, 19.30 uur, in het Ontmoetingscentrum, in Doornen-
burg.
Groet,
namens het bestuur,
Peter van Megen

www.bln.nl
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* Dhr. Henk Wigman.
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Dhr. Hans Lentjes.
OOSTERHOUT (GLD.), DE BREEACKER 9, 6678 DG.
* Dhr. Koos Verhoef.
BEUNINGEN, WATERDORP 38, 6642 DB.
* Mevr. Trees Rattink-van der Pluijm
(kamer 149).
GROESBEEK, ZZG HERSTELCENTRUM DEKKERS-
WALD, BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Dhr. Gerard de Koning en
 mevr. Xenia Merkelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Agnes de Bot-Joosten.
ROTTERDAM, MEEUWENSTRAAT 10B, 3071 PE.
* Mevr. Truus Wissing-Berns.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette).
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Dhr. Frans Huibers.
NIJMEGEN, OOSTKANAALDIJK 362, 6541 CD.
* Mevr. Paula Vermaas.
ZWIJNDRECHT, KRAMMER 3, 3332 VG.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.

* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Mevr. Greet van Werkhoven.
GENDT, MARGRIETSTRAAT 16, 6691 ZR.
* Mevr. Bep Hoefnagels.
ECHT, DORPSTRAAT 59A, 6102 TS.
* Mevr. Truida Gühnen.
APELDOORN, CARROUSELWEG 43,
7335 PK.
* Dhr. Johan de Vries,
APELDOORN, ELIZABETHSHOF 16, 7333
ZA.
* 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.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt

gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

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.

‘Door en Voor elkaar - samen sterk’

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/


Christoffel Nieuws pagina 19← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 20← terug naar pagina 1

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 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.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT oktober/november 2017
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Do. 26 oktober 13.30 uur Klaverjasmiddag

Di. 7 november 13.30 uur Modelbouw binnenvaart

Di. 21 november 13.30 uur Soosmiddag.

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

GEZOCHT  !!!!!
We zijn op zoek naar muzikale kin-
deren die een instrument bespelen
en willen meespelen (of meezingen)
tijdens de
KinderKerstviering/Herdertjesmis op
zondag 24 december 2017 om
18:00 uur aan boord van ons KSCC
Schipperscentrum Nijmegen.
Als je wilt meespelen graag even een berichtje aan het KSCC:
Telefoon: +31(0)24-377 75 75; E-mail: info@kscc.nl

Alles klopt in deze Sociëteit, maar vooral klopt daar negen
keer per jaar het hart van de binnenvaart.
Elke maand is er een bijeenkomst. De volgende is op:

19 oktober om 18.00 uur

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten op
http://www.dewandelgang.nl

“De Wandelgang” is verhuisd van The Boathouse naar de
overkant van de Kralingse Plas: naar restaurant
De Tuin.

Adres: Restaurant De Tuin
Plaszoom 354, 3062  CJ Rotterdam Kralingen

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:info@kscc.nl
http://www.dewandelgang.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN oktober/november 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
Vrij 20 oktober 10.00 uur BLN Congres/workshop, Honigcomplex Waalbandijk 20-22 Nijmegen
Za. 21 oktober 19.00 uur Cabaretroute ‘Misplaatste Grappen’ meer informatie zie hieronder.
Ma. 23 oktober 12.00 uur Vergadering coördinatie PWA
Zo 5 november 11.00 uur Allerheiligen-Allerzielen mis
Ma. 6 november 11.00 uur Coördinatievergadering
Do. 9 november 14.00 uur Soos met… Bezoek breifabriek in Boven-Leeuwen.
Vr. 10 november 19.00 uur Vrijwilligersavond
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Cabaretroute ‘Misplaatste Grappen’ ook te zien op KSCC Nijmegen

Tijdens de vierde editie van Misplaatste grappen op zaterdag 21 oktober 2017 gaat de cabaretroute op pad in
Nijmegen Oud-West. Het verzamelen gebeurt om 19.00 uur op het Honigcomplex bij Theater Gras. U ziet hier een
cabaretvoorstelling waarna u uitgenodigd wordt om de route te vervolgen naar achtereenvolgens Theater de
Verspiegeling, Het KSCC schip en De Allesbinder.

Op deze bijzondere plekken zijn vier verschillende cabaretvoorstellingen te zien van:
Pepijn Schoneveld, Maya van As, Felix Heezemans en Cabaretgroep Un-Dos-Stress.

Voor deze bijzondere cabaretroute kunt u zich aanmelden op de website www.misplaatstegrappen.nl . De
avond begint om 19.00 uur bij Theater Gras Waalbandijk 14G (Honigcomplex) Nijmegen en eindigt rond midder-
nacht. De kosten bedragen € 19,-. Meer informatie over de cabaretiers vindt u ook op bovengenoemde website.

KSCC KERSTDAGTOCHT NAAR ESSEN

Op woensdag 6 december 2017. Vertrek:
9.00 uur vanaf KSCC Schipperscentrum
Nijmegen.
Terugreis: vertrek om 18.00 uur uit Essen
naar Nijmegen.
De kosten voor deze kerstdagtocht naar
Essen zijn € 20,- per persoon. (inclusief
groepsverzekering).
U kunt zich aanmelden voor deze dag-
tocht via Cora Peperkamp,
06-54971016 of via het KSCC
Schipperscentrum, 024–3777575.
Na aanmelding s.v.p. contant betalen
aan Cora of het bedrag in gesloten en-
veloppe afleveren op het Schipperscen-
trum.

mailto:info@kscc.nl
www.misplaatstegrappen.nl
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Persbericht

Dordrecht, 12 oktober 2017

Drukbezochte reünie van jubilerend schip-
persinternaat De Singel

Dit jaar bestaat schippersinternaat De Singel
in Dordrecht 70 jaar, een nieuwe mijlpaal die
de medewerkers graag wilden vieren. Daar-
om is er, ter gelegenheid van dit jubileum,
op zaterdag 7 oktober 2017 een reünie ge-
organiseerd voor alle oud-bewoners, hun
ouders en oud-medewerkers van het inter-
naat. De reünie vond plaats van 14:00 tot
18:00 uur op internaat De Singel aan de
Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht.
Er was veel belangstelling voor deze dag, De
Singel heeft namelijk ruim 600 reünisten mo-
gen verwelkomen.

De bezoekers konden elkaar ontmoeten in
verschillende ruimtes van het internaat en in
grote tenten op het plein. Daarnaast had
één van de groepen van De Singel haar
deuren opengesteld, zodat de bezoekers
konden zien hoe het er anno 2017 op het
internaat aan toe gaat. Ook was er een
heuse tentoonstelling opgezet met foto’s,
films en diverse voorwerpen, waar bezoe-
kers samen herinneringen konden ophalen.
Hier was bijvoorbeeld een echt zustersuni-
form van vroeger te bewonderen.

Verder zijn er groepsfoto’s gemaakt en was
er een fotobooth waarmee zelf foto’s ge-
maakt konden worden. Als aandenken aan
de reünie hebben de bezoekers nog een
speciaal jubileummagazine meegekregen.

Ondanks het regenachtige weer was het
erg druk en gezellig. De reüniecommissie
van internaat De Singel kijkt dan ook terug
op een geslaagde dag en wil graag alle
bezoekers hartelijk bedanken voor hun
komst.

Stichting Meander

Schippersinternaat De Singel
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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
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.limena.nl
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Onderhoud binnen
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—-------------------------------------------------------
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