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Van de bestuurs- en directietafel

12 juni 2018: een historische dag: President Trump van
de VS ontmoet de Noord-Koreaanse leider Kim en zij
ondertekenen een belangrijke document: een inten-
tie verklaring.
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Vaderdag

Eigenlijk kunnen we deze dag gezinsdag noemen. Va-
der en moeder zijn voor de opvoeding van kinderen
van vitaal belang. Zij moeten in de stijl waarin zij zelf
leven de kinderen voorgaan in normen en waarden.
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Een nieuw initiatief

De Vierdaagse mis op zondag 15 juli 11.00 uur willen
wij dit jaar houden in de autoscooter van de kermisex-
ploitant Willy Sterreberg. Dit jaar zullen wij dit initiatief
vorm geven.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

12 juni 2018: een historische dag

President Trump van de VS ontmoet de Noord-Koreaanse lei-
der Kim en zij ondertekenen een belangrijke document: een
intentie verklaring.

Alhoewel deze ontmoeting in Singapore plaatsvond, ver van
Nederland, waren alle ogen gericht op dit wereldgebeuren.
Het was dagenlang hét item in de media, maar ook op social
media. Deze topontmoeting op een relatief korte tijd gepland,
eiste een topvoorbereiding.

Nu maar hopen dat hij ook een positief effect heeft op de in-
woners van Noord- en Zuid-Korea en op de wereld. Er zal nog
veel water door de Waal vloeien alvorens we tastbare resulta-
ten ervaren. Dit was de eerste keer sinds de wapenstilstand
van 27 juli 1953 dat een Amerikaanse president de Koreaanse
leider persoonlijk ontmoette.

En deze wereld ontmoeting was zoals men dat nu kan beoor-
delen een succes.

Voetbaltoernooi

14 juni, de dag van de uitgave
van dit Christoffel Nieuwsbrief
begint in Rusland het wereld-
voetbaltoernooi. Van voetbal
heb ik geen verstand, maar uit
de berichten die rondzingen
kan geconcludeerd worden
dat Nederland niet verdient om
mee te doen. De oranje gekte
zullen wij toch missen.

Wel of geen deelname van Ne-
derland aan dit toernooi: velen
zullen toch aan de buis geluis-
terd liggen kijken. Het ene land
kan goed voetballen het ander land kan schepen bouwen en
hele goede kermissen organiseren.

In de jaarvergadering van de ARGE, besturen van schippers-
verenigingen vooral uit Duitsland, werd Nederland verweten
niet te kunnen voetballen. Nederland kan misschien niet voet-
ballen, maar het kan wel schepen bouwen en kermissen orga-
niseren, was het antwoord.

Stilte alom.
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Zondag 17 juni Vaderdag

Eigenlijk kunnen we deze dag gezinsdag noemen. Vader
en moeder zijn voor de opvoeding van kinderen van vitaal be-
lang. Zij moeten in de stijl waarin zij zelf leven de kinderen voor-
gaan in normen en waarden. Dit zijn hele grote woorden en
dikke begrippen. Er zijn boeken vol over geschreven door pe-
dagogen, psychologen en alles wat maar ‘oog ‘heeft over de-
ze grote begrippen. Er is veel studie
gemaakt, cursussen gegeven en noemt
maar op. Maar de meeste ouders voeden
hun kinderen op vanuit hun hart, vanuit
de passie die zij voor hun kind hebben. En
passie kun je niet leren, dat zit in je ‘fren-
nes’ zeggen de Grieken: in je binnenste.
Je kunt via lectuur, cursus en gesprekken
met andere ouders de passie wel ontwik-
kelen, maar het allerbelangrijkste is dat je
je hart laat spreken. In opvoeden moet
geïnvesteerd worden door ouders: open-
heid, transparantie, communicatie, maar
vooral vertrouwen en consequent gedrag
zijn belangrijk.
In de afgelopen 50 jaar is er veel veran-
derd. Vroeger was de opvoeding over
het algemeen autoritair, nu wordt er auto-
riteit gevraagd. Mocht het vroeger hoog
laag- zijn nu staan ouders en kinderen op
een gelijkwaardig niveau met respect.
Vroeger werd je gestraft omdat je iets ver-
keerd deed. Dat werd ook als straf ge-
voeld, nu moet straf betekenen dat je
een fout goed moet maken, dat uit de
fouten geleerd moet/kan worden.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

In deze tijd bestaan er veel gebroken gezinnen. Kijk maar in uw
eigen omgeving hoeveel ouders gescheiden zijn. Jammer,
men is aan het begin zo goed begonnen. Zouden wij toch iets
meer moeten doen aan bezinning, aan reflectie aan echt luis-
teren naar elkaar?
Een deel van de schippers en kermisjeugd verblijft - omdat ze
onderwijs moeten volgen en hun ouders alsmaar onderweg zijn
- op een internaat of leefgroep huis.

De groepsleiding doet haar uiterste best om zoveel mogelijk de
kinderen in de geest van de ouders groot
te brengen. Dat is een moeilijke taak, om-
dat ouders niet allemaal hetzelfde over
opvoeding denken en er niet op de zelfde
manier naar handelen. In de internaten
die een christelijke, protestantse of katho-
liek identiteit hebben, is dit extra moeilijk
omdat theorie en praktijk dikwijls ver uit
elkaar lopen.
Er zijn gebroken gezinnen, Deze ouders
moeten zich juist inspannen om hun kinde-
ren niet onder de scheiding te laten lijden
en er het beste voor hun kinderen van ma-
ken, liefst in een zo groot mogelijk open-
heid, goede communicatie, en wederzijds
vertrouwen.
Het is naar mijn smaak goed om Vader-
dag te vieren als een gezinsdag: de kinde-
ren hebben de ouders nodig.

U bent van harte welkom zondag in de
heilige Mis om 11.00 uur
Na de h. Mis een lekker kopje koffie wat
lekkers.
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Haring
Donderdag 14 juni: het haringseizoen is open. Velen zullen zich
verheugen in de nieuwe haring. Tijdens de SOOS met…. middag,
de afsluiting van het KSCC-Nijmegen seizoen 2017-2018, hebben
wij de nieuwe haring kunnen proeven. Bij het on line gaan van
deze uitgave van het Christoffel Nieuws hebben wij nog ge-
proefd.

Eindexamen
13 juni: de eindexaminandi hebben de uitslag
gekregen: wel of niet geslaagd.
We hebben tientallen berichten binnen gekre-
gen op facebook van leerlingen die geslaagd
zijn. Proficiat! Aan de herretjes: succes en aan
hen die gezakt zijn: kop op, je hebt nog een heel leven voor je.

Zonnepanelen

John Janssen jr. (Lerta) legt met
zijn medewerker de laatste hand
aan het aanleg van het zonne-
panelensysteem. De klus is ge-
klaard.
Op een appje kunnen wij zien
hoeveel energie we binnenha-
len en hoe het verbruik is. In de
voorgaande jaren werd het
energieverbruik ook goed in de
gaten gehouden. Er werd be-
spaard waar nodig was, maar
nu kunnen wij nog strikter het
energieverbruik volgen.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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Voorbereiding vierdaagse in volle gang

Over enkele weke starten de 102de

Vierdaagse feesten 2018.
In Nijmegen worden duizenden wandelaars ver-
wacht. Het KSCC hoopt dit jaar velen uit de bin-
nenvaart te ontvangen voor de inmiddels
traditionele verzorging aan boord en via de vijf
mobiele verzorgposten langs de route.

Welkom zijn ook familie en kennissen van die de
wandelaars 30, 40 en 50 km ondersteunen, maar
zeker niet minder voor hen die de zomerfeesten
mee vieren.

Een nieuw initiatief:
De Vierdaagse mis op zondag 15 juli 11.00 uur willen wij dit jaar hou-
den in de autoscooter van de kermisexploitant Willy Sterreberg.
Die bevindt zich beneden aan de Voerweg in Nijmegen.
Zie kaartje hieronder.
Dit jaar zullen wij dit initiatief vorm geven. Er is een klein daadkrach-
tig werkgroep met de voorbereiding aan de gang. Er is gesproken
over de inhoud, aankleding en de invulling met zang en muziek en
verder alles wat er voor het houden van een eucharistie komt kij-
ken.
Via Christoffel Nieuwsbrief, onze website www.kscc.nl, de kermis-,
circus- en binnenvaartmedia houden wij u van de ontwikkelingen
op de hoogte.

www.kscc.nl
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Tot slot:

Op donderdag 6 september wordt op het Schipperscentrum
te Nijmegen het nieuwe KSCC pastoraal jaar 2018-2019 ge-
opend.
Tijdens deze activiteit wordt het motto van het jaar bekend ge-
maakt.
Hebt u een motto: laat het ons weten voor 15 augustus.
Dit jaar luidde het motto: Door en voor elkaar-samen sterk.

En dit wil ik u niet onthouden:

● Op dinsdag 19 juni worden Jaslene en Da-
vinio Rutten gedoopt in de tent van Circus
Bossle aan de Bandertlaan in Echt. Aan-
vang 15.00 uur. Jaslene en Davinio zijn kin-
deren van Dennis Bossle en Steffie Rutten.

U bent van harte welkom op de
● Kermismis in Laren op zondag 1 juli. Die begint om 10.30 uur in

de autoscooter en/of
● de Kermismis op zondag 8 juli om 10.00 uur op de Maliebaan

(Piekenkermis) te Utrecht.

Een fijn weekend

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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TAKE OFF#9: Codarts Circus Afstudeeracts!

Maak kennis met het aanstormend talent van mor-
gen! In een wervelende voorstelling presenteert
Codarts Circus Arts twaalf internationale circusstu-
denten met hun individuele afstudeeracts.

U kunt de twee TAKE OFF#9 afstudeershows bijwonen, op vrijdag
22 en/of zaterdag 23 juni in het Oude Luxor Theater, Kruiskade 10,
Rotterdam. Aanvang 20.00 uur (eindtijd 23.00 u). De kosten zijn
€ 15,- per voorstelling, drankjes niet inbegrepen.

Als afsluitend onderdeel van het eindexamen laten ze eigen werk
zien en geven hiermee hun visitekaartje af. Het eindresultaat is
vaak even verrassend als intrigerend en uniek. De huidige lichting
van de bacheloropleiding Circus Arts is afkomstig uit Duitsland,
Denemarken, Zweden, Ierland, Catalonië, Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten. De individuele optredens zijn zo divers als de
performers zelf.

De vierjarige bacheloropleiding Circus Arts van Codarts Rotter-
dam leidt circustalenten op tot professioneel uitvoerend en
scheppend kunstenaar in één circusspecialisatie. Onder leiding
van een internationaal docententeam en regisseurs uit de
(circus)wereld wordt tijdens de studie al praktijkervaring opge-
daan in o.a. voorstellingen op festivals en in theaters. Alumni
gaan na hun opleiding aan de slag als zelfstandig circusartiest of
als lid van een collectief in een (inter)nationaal gezelschap.

Foto:
Marcel

van
Oostrom
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WK 2018

Op donderdag 14 juni 2018 begint het wereld-
kampioenschap voetbal 2018.
Het WK 2018 vindt plaats van 14 juni tot en met 15
juli 2018. Er zijn 32 teams die meedoen tijdens dit
WK in Rusland.
Het speelschema vindt u op www.wk2018rusland.nl
De opening is donderdag 14 juni om 17:00
uur met de wedstrijd
Rusland – Saoedi Arabië.

De finale is op zondag 15 juli om 17:00 uur in Moskou.

Wij wensen u veel voetbalkijkplezier!

Gaat u op vakantie?

Sta dan bijvoorbeeld eens stil bij al
uw verzekering(en) en niet alleen bij
uw reisverzekering. Bijvoorbeeld om-
dat u een aantal weken van huis
gaat, is uw inboedel- en inbraakver-
zekering nog up to date?

Verder
Als u aanlegt in de regio Nijmegen
om met vakantie te gaan, stel eerst
de havenmeester op de hoogte van de periode dat u weg
bent. Laat ook het KSCC weten dat u weg bent. Zo kunnen wij
andere schippers op de hoogte brengen als zij naast uw schip
willen aanleggen.
Kleine moeite, groot plezier!

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

KSCC Schipperscentrum Nijmegen

www.wk2018rusland.nl 
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Binnenvaart Centre of Excellence

Kick-off Projectenborrel
‘Hoe kun je dit Centre maximaal benutten?

Op 7 mei 2018 hebben we officieel en feestelijk het Binnen-
vaart Centre of Excellence met velen geopend. Tijdens de
opening is aangegeven dat dit centrum ruimte biedt aan pro-
jecten en initiatieven die de Binnenvaart in de Drechtsteden
versterken. Velen zullen daar ideeën over hebben, echter de
enige mening die er echt toe doet is die van de binnenvaart-
ondernemers! Om te zorgen dat het niet blijft bij een feestelijke
opening, maar er daadwerkelijk ideeën uitgevoerd gaan wor-
den vragen we je nu om hulp. Daarom nodigen wij je van har-
te uit op vrijdag 15 juni om 15.30 uur bij de locatie van het
Binnenvaart Centre of Excellence.

Help ons door aan te geven wat voor jou belangrijk is, wat prio-
riteit heeft en waar je aan mee wilt doen. Op deze manier kun-
nen er concrete projecten opgezet worden die jouw ideeën
tot leven laten komen. Denk aan thema's als: stimuleren van
ondernemerschap, vergroening schepen, digitalisering van
processen, kennisdelen onderling, aansluiting
technisch/maritiem ondervvijs en bijvoorbeeld het opzetten
van jaarlijkse binnenvaartdagen.

We hopen daarnaast met deze bijeenkomst meer duidelijkheid
te geven over de mogelijkheden die het Binnenvaart Centre of
Excellence de sector en individuele ondernemers biedt. Ook
merken we dat er behoefte is aan een overzicht van de huidi-
ge diverse initiatieven.

Om je te bedanken voor je tijden voor het feit dat we je "brain
mogen picken" sluiten we af met een borrel. Om 15.45 uur be-
ginnen we met ons programma en vanaf 17.00 uur staat het
bier koud. We horen graag of je aanwezig bent, je kunt je in
dat geval aanmelden via heugten@edbdrechtcities.nl
Iedereen is van harte welkom. Mocht je derhalve nog iemand
kennen die graag aansluit bij de bijeenkomst, laat het ons dan
weten.

Met vriendelijke groet,
Marcel Roth, Gerard Deen, Ben Maelissa en Cees-Willem Koor-
neef
Centre of Excellence: Lindtsedijk 14b, Zwijndrecht
Op 7 mei werd het Binnenvaart Centre of Excellence officieel geopend.
De gemeente Zwijndrecht stelde een locatie ter beschikking op het
Zwijndrecht Innovation Park.  Hier gaan projecten, workshops en inno-
vatie-activiteiten plaatsvinden, bedoeld voor alle ondernemers in de
binnenvaart.
In samenspraak met regio en Havenbedrijf Rotterdam is de vlag ge-
plant in Zwijndrecht. In het centrum aan de Lindtsedijk 14b te Zwijn-
drecht bundelen ondernemers hun kennis. Het schip staat centraal en
er wordt geconcentreerd op thema's als duurzaamheid, automatisering
en scholing. Concrete projecten worden door teams van ondernemers
opgepakt. Zij werken nauw samen met kennisinstellingen, innovatie-
centra en branchestructuren. Het Binnenvaart Centre of Excellence ver-
kleint zo de afstand naar kennisinstellingen en overheden.
De eerste drie projecten hebben zich reeds aangediend. Cofano, STC,
Deen Shipping en Universe Shipping presenteerden hun ideeën tijdens
de openingsbijeenkomst. Momenteel werken ondernemers nieuwe
ideeën uit die zijn verankerd in de regio Drechtsteden en de provincie
Zuid-Holland.

mailto:heugten@edbdrechtcities.nl
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GEBOREN
2018-05-28 Op maandag 28 mei is Marcelle Martina
(Lizzy) Hoefnagels geboren. Lizzy is het dochtertje
van Mike en Georgina Hoefnagels en zusje van Co-
rina. Correspondentieadres: Hollestraat 4, 6071 LD
Swalmen.

2018-05-31 Op donderdag 31 mei is Julian Teun Albers gebo-
ren. Julian is het zoontje van Stefan Albers en Sylvia Janssen.
Correspondentieadres: Haagdoornstraat 1A, 6602 EV Wijchen.

DOOP
2018-06-19 Op dinsdag 19 juni worden Jaslene Rutten en Davi-
nio Rutten gedoopt. Jaslene en Davinio Rutten zijn de kinderen
van Dennis Bossle en Steffie Rutten. Peetouders zijn resp. Leon
Bossle en Madeleine KasaloWski en Loreen Bossle en Hanno
Reinsch. De doopplechtigheid vindt plaats in de tent van Cir-
cus Bossle aan de Bandertlaan te Echt.

OVERLEDEN
2018-06-04 Op maandag 4 juni is, in de leeftijd van 91 jaar,
Truus Herfs overleden. Truus Herfs was adjunct-directrice van
het Maasvaart Internaat in Maasbracht en stond bekend als
‘juffrouw Herfs’ of ‘tante Truus’. De crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op zaterdag 9 juni in de Martinuskerk te Linne.
Correspondentieadres: Akros 54, 6041 Roermond.

JUBILEUM
2018-07-13 Op vrijdag 13 juli zijn Henk en Henny
Wigman 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren Henk en
Henny met hun Gouden Bruiloft.
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15-6 Linde Janssen; dhr. Paul Leensen; dhr. Wilfried Peters;
Jose Schitz-Wickerman; Carolien van Duynen.

16-6 Dhr. Jan Thonissen; mevr. H. Janssen-v.d. Donk m/s “Jolanda”;
dhr. Ad Lagarde; dhr. Sander Sanders; dhr. Koekoek;
Bastian Fendel; Carolien Suykerbuyk; mevr. Cora Peperkamp;
Jens Thonissen.

17-6 Martijn van der Donk; mevr. Riet Wendt-Vermeeren vh m/s “Labor”.
18-6 Leonard Wildebeest; dhr. Jan Stenssen; Frank Wennekes;

Sandra Abbing.
19-6 Mevr. Sandra Wanders; Bianca Keuvelaar; Hans Lentjes

vh “Omega”; Fija Kruyt-Kieboom, “Cinderella”;
mevr. Jopie Kerkhof-Sep.

20-6 Mevr. Paulien Leensen, mevr. Andrea Jongeneel-Derksen;
Nelly v. Megen-Niels; Peter Leensen; Noor Heijmen.

21-6 Mevr. Ria Driessen; dhr. Jan van Oyen; Truus van Megen;
Tim Geutjes; Marieke de Bot; Johanna Strijp-van Schijndel;
Kris Reisma.

22-6 Mevr. Jolanda Derksen; mevr. Jolanda Mooren-Wanders;
Suzanne Foekens.

23-6 Dhr. Wim de Bruin; Monique Meesters; Jasper Oome.
24-6 Dhr. Pascal Boon, dhr. Alexander Bouwens; dhr. Theo Roelofs;

Niels Janssen.
25-6 Ria v/d Wijgaart-Burgers.
26-6 Vivian v/d Wijgaart; Christa Stevens, m/s “Petronella”;

mevr. Marie Mooren-Broekmeulen (95 jaar); Angelo Eleveld;
dhr. Jan de Jong; mevr. Yvonne Meering.

27-6 Gerda Vermeeren-Dombeek; Bauke Scholten.
28-6 Riet Wennekes-Buil, m/s “Laurina”.
29-6 Dhr. Sammy Koks; Roxanna Brands, m/s “Christiaan”;

Ingrid van Oyen, v/h “Belvedere”; Annie Bos-Heijmen; Jaco Robben;
Dennis Peters.

30-6 Annie Sep-Tonissen; Rik van Megen.

MISINTENTIES ZONDAG 17 JUNI 2018

mevr. T. Herfs, dhr. L.J.A. Bertus Bosman,
dhr. J. Abbing m/s “Alexandra”, mw. F. Valk-Peters,
dhr. H. Buil en de overleden familielieden,
mw. Marie-Thérèse Ponsioen-Keijser,
dhr. Philip Lischer,
dhr. C. Nieuwenhuizen aalmoezenier van de scheepvaart,
dhr. J. van Ingen “Jean Pierre”, mw. Mieke Zandee-van den Oever.

MISINTENTIES ZONDAG 24 JUNI 2018

ouders Buil-Wanders, ouders van Angelen-van den Heuvel,
pater M. Verhaeghe schippersaalmoezenier,
mw. Riet Lentjes-Nuy “Omega”,
ouders G. Peters "De Thuishaven" en overleden familieleden,
mw. Femmy Lagarde-Lenten m/s “Femmy”,
mw. E. van Oijen-Schuldink,
mw. A. Wigman-Brink en overleden familie Wigman,
dhr. C. Zijlmans m/s “Chrisco”, George Wendt en dhr. Aloys Wendt,
mw. J. de Beijer-Franssen.
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* Dhr. Koos Verhoef (Afd. C12 - kamer 8).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR
JONKERBOS 100, 6532 SZ.
* Mevr. T. Wissing (Afd. B22 - kamer 13)
NIJMEGEN, C.W.Z. WEG DOOR
JONKERBOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Jan Heijmen (Stoomerette) (Afd. C44)
NIJMEGEN, C.W.Z. WEG DOOR
JONKERBOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Frans Huibers (kamer 205).
NIJMEGEN, HOSPICE BETHLEHEM,
SINT ANTHONIUSPLAATS 10, 6511 TR.
* Dhr. Peter Klarenbeek (route 713).
NIJMEGEN, RADBOUD UMC, GEERT GROOT-
EPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
* Dhr. Joop Oudsen, verpleeghuis Randero-
de  (3e verdieping – kamer 5).
APELDOORN, ZUSTER MEIJBOOMLAAN 10,
7334 DV.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen (afd. De
Brink – kamer 19).
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE – POSTBUS
27, 6870 AA  RENKUM.

* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27,
D-47533 KLEVE-DONSBRUGGEN.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95,
6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG,
POSTBUS 90151, 5000 LC.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* 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
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 de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/


Christoffel Nieuws pagina 13← terug naar pagina 1

Het Wuzzi alarm

Het mobiele alarm Wuzzi Alert is samen met
gebruikers, familie en mantelzorgers ontwik-
keld. Wuzzi Alert is een mobiel alarm dat over-
al werkt, zowel binnen als buiten. Met een druk
op de knop is er direct contact met een of
meerdere contactpersonen of alarmcentrale, hierbij is de posi-
tie bekend en kan er op afstand met elkaar gesproken wor-
den.
Er is geen installatie in de woning en is direct klaar voor gebruik.
De complete dienstverlening kan zelfstandig ingevuld en be-
heerd worden door de gebruiker of zijn contactpersoon. Wuzzi
Alert is gecertificeerd voor het ketenkeurmerk persoonsalarme-
ring en domotica (WDTM).

De gebruiker draagt het fraaie superlichte mobiel apparaatje
bij zich en kan gaan en staan waar hij/zij wil. De krachtige GPS
zorgt voor een nauwkeurige positiebepaling. Voor de positie-
bepaling hoeft de Wuzzi alleen maar gedragen te worden.
Een druk op de alarmknop is hiervoor niet nodig.

Er zijn twee soorten abonnementen die de Wuzzi gebruiker kan
kiezen:
1. Wuzzi Alert Social

Hierbij bepaalt de gebruiker zelf met wie de alarmering in-
vult. Dit zijn meestal uw familie, buren of mantelzorgers. Bij
een alarmsituatie worden deze contactpersonen een voor
een gebeld, net zo lang tot er contact is.

2. Wuzzi Alert Profesioneel
Hierbij vult de gebruiker de alarmopvang in met een alarm-
centrale. Wuzzi centralisten zitten dag en nacht klaar om
het alarm te beantwoorden. Bij urgentie kunnen zij altijd de
hulpdiensten inschakelen, anders worden de contactperso-
nen een voor een gebeld om u te helpen.

In het klantenportal 'Mijn Wuzzi' kan de complete dienstverle-
ning eenvoudig ingesteld en beheerd worden door de gebrui-
ker of zijn/haar contactpersonen.
Wuzzi Alert zorgt voor veel vrijheid, veiligheid en rust voor ieder-
een.

Prijs
Een Wuzzi Pebbles apparaatje kost € 98,- en € 25,- activatiekos-
ten. U betaalt dus € 123,-. De kosten per abonnement zijn:

• Wuzzi Alert Social abonnement kost €8,95  per maand
(en €0,18 per minuut).

• Wuzzi Professioneel abonnement kost €13,95 per maand
(en €0,18 per minuut).

Op youtube staat een kort introductiefilm-
pje over Wuzzi,
klik hier om het filmpje te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=ZMi3cF5t7xM
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018

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: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op

het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Elke laatste
vrijdag van
de maand

19.30 uur Gezellige vrijdagavond

Zo. 1 juli 15.00 uur Schippersmis in de St. Martinuskerk, met het
koor Exotherm uit Huissen. Zie ook p. 15

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT juni 2018

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Geen binnenvaartsoos meer i.v.m. Zomervakantie.
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Geen activiteiten meer i.v.m. Zomervakantie
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA KSCC  NIJMEGEN juni/juli 2018
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 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Verzorgen Christoffel Nieuws (even weken)

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Zo. 17-6 Vaderdag

Zo. 17-6 15.00 uur Het Nijmeegs Kamerkoor brengt een concert
op het centrum met als thema: “Glashelder”.

Zo. 17-6 18.00 uur Meander St. Nicolaasinternaat BBQ.
Afsluiting van het schooljaar.

Wo. 27-6 17.00 uur TPN West BBQ
Zo. 1-7 10.30 uur Kermis-Mis in de autoscooter in Laren
Zo. 8-7 10.00 uur Kermis-Mis op de Piekenkermis te Utrecht.
Na 14 juni geen Soos met… meer i.v.m. zomervakantie. We beginnen
weer in september.
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:info@kscc.nl
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Schippersmis Doornenburg op zondag 1 juli

De Schippersmis welke bij gelegenheid van het 300
jarig bestaan van het Pannerdensch Kanaal
werd gehouden, in de zomer van 2007, is tot
een ware traditie uitgegroeid. Mede naar aanleiding
van de grote belangstelling voor die Schippersmis, wordt
er op zondag 1 juli, ook dit jaar weer een Schippersmis gevierd.

Ook dit jaar zal de viering gehouden worden in de
Sint Martinuskerk, in Doornenburg. De dienst begint om 15.00
uur. De muzikale omlijsting zal ook dit keer worden verzorgd
door het gemengd koor Exotherm uit Huissen
(www.exothermhuissen.nl).

Voorganger is, uiteraard, onze aalmoezenier Bernhard
van Welzenes.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten op zondag 1 juli, in de
kerk in Doornenburg.

Exotherm uit Huissen

https://www.exothermhuissen.nl/
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Niet altijd per toeval komen er mensen op
de radio en televisie die zich voorbereiden
om een uitdaging op sportief gebied tot
een goed einde te brengen. Uiteraard
doel ik niet op mensen die voor veel cen-
ten een toernooi in Rusland mogen bele-
ven, een rondje in Frankrijk fietsen of een
balletje slaan in Groot-Brittannië, maar op
hen die op geheel vrijwillige basis deelne-
men aan een wandelevenement. Dat kan
in Apeldoorn zijn, op een kleinere schaal,
maar bovenal in Nijmegen en omgeving
tijdens de welbekende Vierdaagse. In een
gesprek met een presentator van een pro-
gramma komen altijd de vragen over het
aantal te trainen kilometers of over de in-
deling van de dag. En dan komen zo door
de tijd heen veel verschillende ervaringen
in beeld. Onlogisch is dat niet, omdat
mensen enorm van elkaar kunnen verschil-
len.

Vooraf peilen hoe het met de conditie is
gesteld is nooit verkeerd. En wat te den-
ken van het schoeisel, de kleding voor di-
verse weertypes, het voedings- en

drinkpatroon. Het is letterlijk en figuurlijk
maatwerk, want waar de een blindvaart
op zijn regencape bij een forse bui, gaat
de ander toch echt voor een paraplu en
trotseert alle wijze adviezen dat er kramp
in de armen zou kunnen ontstaan. De Nij-
meegse 4Daagse is een buitenevenement
dus is vaak ook een hoge temperatuur
deelgenoot. Het is niet meer toevallig zo,
maar de informatie is voor alle deelnemers
aan grote evenementen van een uitge-
breide omvang. Het gaat dan niet alleen
om de voorbereiding op de lange termijn,
maar zeer zeker ook om die van de korte
termijn, soms zelfs enkele uren vooraf-
gaand aan de eerste stappen.

Inmiddels hebben veel belangstellenden
die gebruik willen maken van de KSCC-
verzorging zich aangemeld. Dat is via
http://www.ksccvierdaagse.nl/ (klik op home
en dan op inschrijfformulier) nog enkele
dagen mogelijk. En uiteraard is het niet
verboden om een aanmelding te doen
per telefoon, 024-3777575. Belangrijk is om
dan de naam, de te lopen afstand, de
beoogde beloning, de geboortedatum,
een telefoonnummer en eventueel een
e-mailadres achter te laten. Duidelijk is dat
alle gegevens met de nodige zorgvuldig-
heid zullen worden verwerkt en beheerd.

WANDEL-
NIEUWS

lees verder op

volgende pagina→

www.ksccvierdaagse.nl
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Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het pro-
gramma:

16 en 17 juni
Streek 2Daagse Nijmegen  in Nijmegen
Stg. Streek 2Daagse Nijmegen
Afstand: 10-15-20-30-40 km
Startplaats:  clubhuis Brakkenstein
Heemraadstraat 9,  6525 TG Nijmegen
Starttijd: 07.00 – 14.00 uur
024-3505738
www.streek2daagse.nl
info@streek2daagse.nl

17 juni
Raamdalwandeltocht  in Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Afstand: 6-10-15-20-30-42 km
Startplaats:  clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1, 5361 JT Grave
Starttijd: 06.30 - 12.30 uur
0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

23 en 24 juni
De Braoiersloop  in Beneden-Leeuwen
Stg. De Braoiers
Afstand: 3,5-15-30-40 km
Startplaats: Braoiershonk
Korte Brouwersstraat 15, 6858 AC
Beneden-Leeuwen
Starttijd: 07.00 – 11.00 uur
06-24274857
t.gelder28@upcmail.nl

24 juni
17e Mariken van Nieumeghentocht  in
Nijmegen
WIOS ‘81
Afstand: 5-10-15-20-30-42 km
Startplaats: kantine voetbalclub De Trek-
vogels
Luciaweg 25, 6523 NK Nijmegen
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
06-48403731
www.wios81.nl
info@wios81.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (hoofdzake-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Zevenaar op 16 juni, in Heukelum op 17
juni, in Ede op 24 juni, in Barchem op 28
juni t/m 1 juli 2018.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.streek2daagse.nl
www.streek2daagse.nl
mailto:info@streek2daagse.nl
mailto:info@streek2daagse.nl
www.dew-escharen.nl
www.dew-escharen.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
mailto:t.gelder28@upcmail.nl
mailto:t.gelder28@upcmail.nl
www.wios81.nl
www.wios81.nl
mailto:info@wios81.nl
mailto:info@wios81.nl
www.wandel.nl
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Als aftrap van het nieuwe haringseizoen is
dinsdag 12 juni in Scheveningen het eerste
vaatje Hollandse Nieuwe geveild. Koper
van het vaatje is de Makro. De opbrengst
van 78.000 euro gaat naar stichting Hulp-
hond Nederland, het goede doel van dit
jaar.

Onder toeziend oog van ambassadeurs
Anita Witzier en Frits Wester werd het vaatje
geveild, waarbij Witzier de presentatie voor
haar rekening nam en Wester de veilingha-
mer hanteerde.

Stichting Hulphond Nederland
Deze stichting leidt honden op tot steun en
toeverlaat voor men-
sen met een fysieke
beperking, epilepsie of
posttraumatische
stressstoornis
(PTSS). Directeur
Rudolph Strickwold: “Deze financiële bijdra-
ge zetten wij in voor het therapie- en coa-
chingsprogramma voor kinderen.” Hij
verwacht dat de stichting met het geld
zo’n 256 kinderen kan helpen.

Voorafgaand aan de veiling werd de ha-
ring beoordeeld door een panel van des-
kundigen. Onder leiding van Peter
Koelewijn (haringexpert en docent SVO

vakopleiding food) keurden chef Stephan
Möllers van restaurant Plantage87 en de
haringambassadeur 2018 de eerste nieuwe
haring. Het proefpanel was unaniem zeer
tevreden over de kwaliteit. Na afloop van
de veiling kregen de bezoekers zelf de ge-
legenheid de kwaliteit van de nieuwe ha-
ring te beoordelen.

Op 13 juni start de verkoop van de Holland-
se Nieuwe 2018, die buiten Nederland ook
zeer populair is in Duitsland en in België. De
vangst en verwerking vindt overigens voor
het grootste deel in Noorwegen
en Denemarken plaats.

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild
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https://www.maritiemmuseum.nl/

Maritiem Museum viert 150 jaar 'waterproof'

Precies 150 jaar geleden kwam klassebureau Lloyd’s Register
naar Nederland. Om dit jubileum te vieren, werd op zaterdag 9
juni de tentoonstelling Waterproof: Veiligheid op zee geopend in
het Maritiem Museum Rotterdam.

Bijna alle schepen die de Nederlandse wateren bevaren, zijn on-
derworpen aan intensieve inspecties, uitgevoerd door klassebu-
reaus. Een schip moet namelijk zeewaardig en veilig zijn. Je
moet er toch niet aan denken dat een tanker olie lekt, een veer-
pont geschilderd is met giftige verf of een schip ontploft in de
Rotterdamse haven.

Roddelen in een koffiehuis
Lloyd’s Register ontstond in een Londens café, dat rond 1700 erg
populair was onder maritieme handelaren, verzekeraars en re-
ders. In die tijd was de kwaliteit van sche-
pen lastig vast te stellen, omdat er nog
geen regels waren vastgelegd. In het kof-
fiehuis van Edward Lloyd gingen de rod-
dels over maritieme mankementen
uitgebreid over tafel. Het bracht de eige-
naar op het idee om al die kennis te bun-
delen. Hij begon een nieuwsbrief en
bouwde een spreekstoel, waar aanwezi-
gen het laatste scheepvaartnieuws met
elkaar konden delen. Hieruit ontstond in
1760 het eerste klassebureau, Lloyd’s Re-
gister.

Doodlopende gangen
In Waterproof komen bezoekers er - ter gelegenheid van het
150-jubileum van Lloyd’s Register Nederland - achter, wat er alle-
maal komt kijken bij het bouwen van een betrouwbaar schip. Zij
ontdekken de uiteenlopende werkzaamheden van inspecteurs
(ook wel: surveyors) en zien hoe de regelgeving steeds wordt
aangescherpt door veranderingen in de scheepsbouw en door
rampen. Zo werden tankers dubbelwandig, meer reddingssloe-
pen verplicht en doodlopende gangen aan boord verboden.
Ook is milieubescherming in de afgelopen decennia steeds be-
langrijker geworden.

Museum van het jaar
Waterproof is de eerste tentoonstelling van het Maritiem Muse-
um als museum van het jaar. Op vrijdag 18 mei werd bekend
dat het Rotterdamse museum de BankGiro Loterij Museumprijs
heeft gewonnen. Het museum kreeg een recordaantal stem-
men van het publiek.

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van de Lloyd’s Register Foundation.

https://www.maritiemmuseum.nl/
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Harry Broekmeulen schreef zijn er-
varingen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinnerin-
gen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.

De oorlog - deel 3

De Tommy's lieten maar op zich wachten. Wij
dachten iedere dag nu gaat het gebeuren
maar niets. Soms werd er hevig geschoten,
maar er waren ook dagen dat er niets te horen
was. Van de Duitse soldaten hadden we niet
veel last. Ze waren zo nu en dan op stroop-
tocht en kwamen kijken of er varkens of kippen
waren. Hun rantsoen was zo het scheen ook
niet te vet. Om ons te vermaken organiseerden
we worstelpartijen in de stal. De boer droogde
daar ook zijn tabaksbladeren. Daar rolden we
sigaren van. Er was bij ons clubje ook een jong
meisje, de dochter van de buurman die achter
ons lag in het kanaal. Mijn broer die ze meege-
nomen hadden naar Duitsland was er smoor-
verliefd op. Zij was er ook kapot van dat ie weg
was. Ik heb haar zoveel mogelijk getroost en
mijn jongere broer deed ook goed zijn best. Wij
noemden het 'Liefde in Peelland'. Op een dag
besloten we om naar een hoge piet van het
Duitse leger te gaan om te vragen of we niet
wat kleding van boord mochten halen. We
hadden niet veel om aan te doen en het werd
al aardig koud. Wij met z'n tweetjes op stap
naar het gemeentehuis, daar zat zo'n  'Orts-
commandant'. Die was heel vriendelijk toen
we vertelden dat we schippers waren en onze
bedoeling uitlegden. We kregen een Duitse
soldaat mee en wij op pad. Wij komen aan dat
kanaaltje waar de schepen lagen; alles uitge-
brand. Ze hadden denkelijk in iedere roef een

fosforbom gegooid. Ons schip lag voor de
wind en was van voor tot achter uitgebrand.
Alleen de stuurhut stond er nog op. Om iets
mee te nemen was niet meer nodig, alles weg.
Dan sta je wel even raar te kijken. Zelfs onze
opduwer, die achter aan het schip lag, had-
den ze laten zinken. Je kunt je voorstellen hoe
de stemming was toen we weer terug kwamen
bij onze collega's. Op een dag, het was erg
rustig aan het front, er werd niet veel heen en
weer geschoten, stelde de boer voor om maïs
te gaan plukken met z'n allen. De maïs stond,
het was al eind oktober, nog steeds op het
land. Wij met manden op stap. Het was al aar-
dig koud aan het worden. Die dag heb ik gelijk
besloten om nooit boer te worden. Met een
grote druipneus en steenkoude handen stond
je te kleumen. Maar ja, je moest voor die men-
sen ook eens wat terug doen. Ze waren zo
goed voor ons.
's Avonds werd de rozenkrans gebeden. Toen
mijn broer er nog was moesten we altijd la-
chen, die viel bij het tweede 'tientje' prompt in
slaap. Een beter middel was er niet voor hem.
Als je hem 's nachts aanstootte dat hij lag te
snurken begon ie gelijk weer verder te bidden.
Hij dacht dat we nog steeds bezig waren. Dat
leven hebben we enige weken vol gehouden.
De Tommy's stootten maar niet door. Het was
heel rustig. Op 17 november 1944, die dag ver-
geet ik nooit, ging het loos. De Tommy's begon-
nen met kanongebulder. We zaten net aan
ons ontbijt en wilden, als we het op hadden,
de schuilkelder ingaan. Het was niet meer no-
dig. Er stonden twee soldaten van de 'Grüne
Polizei' aan de deur en alle mannen moesten
‘sofort mit’. We moesten naar de Rijksweg lo-
pen. Toen we daar aankwamen stonden er al
zeker zo'n 400 à 500 mannen netjes in de rij. Na
een kwartiertje moesten we gaan lopen. Je

kon zien dat de moffen haast hadden. We lie-
pen richting Blerick - Venlo. De vrouwen kwa-
men nog vlug met wat kleding en brood. De
volgende dag waren zij bevrijd en wij op weg
naar Duitsland.

Om een uur of vijf waren we in Venlo aan het
station. Daar moesten we met z'n allen, voor
zover dat ging, de wachtkamer in. Daar heb-
ben we de hele nacht gezeten tot de volgen-
de middag. Wat hebben we toen een geluk
gehad dat ze het station niet hebben gebom-
bardeerd. Het was een en al activiteit in de
lucht. Ze kwamen doorstoten naar de Maas. ’s
Middags kwam er een trein met goederenwa-
gons. Daar moesten we in. 45 Man in iedere
wagon. De moffen maar schreeuwen: "Schnell,
schnell", die wisten natuurlijk wat er loos was. Je
kon in de wagon net op je hurken zitten of blij-
ven staan. Wij hadden geluk, we kregen een
Duitse soldaat in de wagon. Die hield de deur
op een kier. Hij wilde wat frisse lucht hebben.
De meeste wagons werden als de mensen er
in zaten vergrendeld. Mijn kameraad was ik in
de chaos kwijt geraakt. Het waren allemaal
vreemden om me heen. Er waren verschillende
boeren bij die voor het eerst van hun leven in
de trein zaten. En dan nog wel in zo'n luxe
exemplaar! Ze waren nog nooit van huis ge-
weest. Toen iedereen erin zat ging de trein rij-
den maar niet verder dan de grens. Daar
bleven we staan tot het donker was. Waar-
schijnlijk vonden ze het te link met die diepvlie-
gers. We hadden al die tijd niets te eten gehad
en ook geen drinken. De paar boterhammen
die de vrouwen ons nog hadden gebracht wa-
ren al lang op. Er waren mensen die niets had-
den en daar had ik mee gedeeld. Bij de boer
alles in overvloed en nu niets meer. Dat was
wel even wennen.  (Wordt vervolgd)
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Van vrijdag 15 juni t/m maandag 16
juli test Rijkswaterstaat slimme came-
ra’s langs het Prinses Margrietkanaal
in Friesland. We testen of de software
die is aangesloten op de camera’s in
staat is afwijkende situaties te detec-
teren, zoals te snel varende
(speed)boten.

In eerste instantie wil Rijkswaterstaat
met de tests de slimme camera’s ver-
beteren om in de toekomst gericht
met de camera’s te handhaven of
problemen op de vaarweg sneller te
herkennen.

Vaargedrag
Rijkswaterstaat zet de camera’s langs
het Prinses Margrietkanaal tussen
Grou en Terherne. De camera’s me-
ten de snelheid van een langsvarend
schip. Naast het water plaatsen we
een LED-bord, waardoor schippers
direct kunnen zien hoe snel ze varen.
Daarmee willen we schippers bewust
maken van hun vaargedrag en op
die manier duurzaamheid en veilig-
heid bevorderen. Een lagere snelheid
betekent minder uitstoot van CO2. Op
het kanaal geldt een maximumsnel-
heid van 12,5 km per uur. Door middel
van een controlemeting kijken we of
schippers hun snelheid hebben ver-
laagd.

In de toekomst wil Rijkswaterstaat de
metingen ook gebruiken om de snel-
heid van het schip en het bedienen
van bruggen en sluizen op elkaar af te
stemmen.

Het Prinses Margrietkanaal is onder-
deel van de drukbevaren hoofdvaar-
weg tussen Lemmer en Delfzijl. Er vaart
zowel beroepsvaart als recreatie-
vaart. Het is daarom een goede loca-
tie om deze test uit te voeren.

Eerdere test
In 2017 heeft Rijkswaterstaat een eer-
ste experiment gedaan met een ca-
merawagen met een slimme camera
voor digitaal toezicht. Daarbij werd
gekeken naar twee elementen: te
snel varen en het varen in verboden
gebieden.

Die test vond plaats op de kruising
van het Hollandsch Diep en de Dordt-
sche Kil. Daaruit bleek dat we de soft-
ware verder moesten ontwikkelen om
bijvoorbeeld scheepstypes te herken-
nen. Ook concludeerden we dat de
kwaliteit van de camerabeelden be-
ter moest. Die leerpunten hebben we
nu verwerkt in deze test.

Rijkswaterstaat test slimme camera’s langs
Prinses Margrietkanaal
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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
—-------------------------------------------------------

MOP

Tijdens een sollicitatiegesprek zegt de ma-
nager ineens: ‘Hier heb je mijn laptop. Ik wil
dat je die hier aan mij probeert te verko-
pen.’ De sollicitant neemt de laptop aan

en gaat ermee naar huis. Even later
wordt hij opgebeld door de mana-

ger. ‘Ik wil mijn laptop terug.’ Waar-
op de sollicitant antwoordt: ‘Voor
€ 200,- mag je hem hebben.’

Ha Ha

Ha Ha Ha

Ha Ha Ha Ha

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

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

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
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+31 (0)24 - 377 75 75
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Internet: www.kscc.nl
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