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Van de bestuurs- en directietafel

Een aantal binnenvaartondernemers heeft een
idee gelanceerd met ondersteuning van de gemeente Zwijndrecht. Het Binnenvaart Centre of
Excellence
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De kermissen draaien op volle toeren
In heel veel dorpen en steden staat een kermis.
Een een plaats van ontmoeting. Er wordt voor
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andere lekkere versnaperingen geen gebrek.
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Foute websites, herkent u ze? Doe de Quiz!
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u ook zonder waarschuwingen valse websites
herkennen?
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Binnenvaart Centre of Excellence (BCoE)
Een nieuw initiatief in het Zwijndrechtse
is geboren. Dit Centrum is al in mei geopend in een leegstaand kantoorgebouw aan de Noordeinde 109 b in
Zwijndrecht.
Een aantal binnenvaartondernemers
heeft dit idee gelanceerd met ondersteuning van de gemeente Zwijndrecht. Te weten: Marcel Roth, Gerard Deen, Ben Maelissa en Cees-Willem Koorneef.
Een idee hebben en opstarten is één, maar er vorm aan te geven is twee.
Op vrijdag 15 juni was de 1ste bijeenkomst. Als eerste punt op
de agenda stond:
● Wie pakt de sleutel op? (letterlijk en figuurlijk), en verder
● De opzet van dit initiatief.
● Samenhang met andere binnenvaartinitiatieven
● Ideeën voor projecten
● Wie doet wat?
Bij deze eerste brainstorming bleek al, dat antwoorden niet zo
simpel liggen. Er gebeurt namelijk al zoveel in de binnenvaart.
Er rolden veel ideeën en voorstellen over de tafel, maar al
gauw werd duidelijk dat er al andere organisaties mee bezig
waren.

Dus, zo werd geconcludeerd, zal er eerst geïnventariseerd
moeten worden welke organisaties al bezig zijn. Daarna zal bekeken worden of het ook een onderwerp was voor de BCoE.
Er werd ook een idee gelanceerd om haven- en transportdagen te organiseren. Men was het snel eens om dit idee uit te
werken. Om de zaak niet in alleen maar in gesprekken te laten
verzanden werd er bij elk idee een aantal namen gezet: geen
woorden alleen maar ook daden, of zoals ze het in Rotterdam
zeggen: niet alleen ….maar poetsen.
Al met al een positieve bijeenkomst die zoals het hoort, afgesloten werd met een ‘Borrel”.
De kermissen draaien op volle toeren
In heel veel dorpen en steden staat een kermis. Een kermis is
een plaats van ontmoeting. Er wordt vermaak voor ieder wat
wils aangeboden en aan oliebollen en andere lekkere versnaperingen geen gebrek. Bij een bezoek aan de kermis in Dordrecht werden we over het kermisterrein geleid door de
marktkermismeester Ruud en Johan Bouter. Terwijl we zo rondliepen was het interessant te zien hoeveel jonge mensen, ouders met hun kinderen intercultureel over de kermis lopen en
hoe ze genieten. Elders in Dordrecht stonden de salonwagens
en voor de kinderen die onderwijs moeten volgen was de Rijdende School ook aanwezig met hun schoolwagens. Jammer
genoeg is er te weinig
tijd om zo maar gewoon
over het kermisterrein te
lopen: het is een schitterende gelegenheid onze mensen te
ontmoeten, een kort
praatje te maken en
hun wel en wee te beluisteren. We doen ons
best.

← terug naar pagina 1
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Een babbel met Frank en Justin
Een babbeltje gemaakt met Frank Veldkamp en Justin Groot,
makers van het onovertroffen kermisvakblad Kermis
Carrousel. Een afspraak om met hen eens te
gaan lunchen is lang geleden gemaakt, maar
tot een datum kwamen we niet.
Nu troffen we elkaar in IJmuiden
en hebben samen een visje gegeten. Zij hebben ons uitstekend
geholpen bij de opstart van onze
digitale Nieuwskrant: de Christoffel
Nieuwsbrief. Zij hadden al een hele lange en
goede ervaring met de uitgave van de Kermis Carrousel, die in
kermis- en circuskringen breed gelezen wordt. Zij hebben grote
waardering voor de Christoffel Nieuwsbrief: opzet, frequentie,
lay-out, etc. Een groot complement, voor de bestuursmedewerkster Tonny en voor Hans Wester die de Christoffel Nieuwsbrief in elkaar en online, Facebook en Twitter zet. Er worden
nog enkele afdrukken gemaakt voor hen die graag een papieren versie hebben. Ook deze worden goed verzorgd, worden per post verzonden of worden door vrijwilligers thuis
bezorgd.
Het idee kwam op tafel om ook korte filmpjes in het Christoffel
Nieuwsbrief te verwerken. Nu wordt nog verwezen naar
YouTube of een website.
We onderzoeken nu of het lukt om direct vanuit Christoffel
Nieuwsbrief naar het filmpje te gaan.
De Christoffel Nieuwsbrief wordt dan nog actueler en heter
van de naald.
Hebt u suggesties?: laat het ons weten.

Donderdag 28 en vrijdag 29 juni:
jaarvergadering van de Koninklijke
BLN-Schuttevaer
De jaarvergadering heeft een mooie titel meegekregen: Back
to the Future.
De jaarvergadering wordt gehouden in het Inntel Hotel Rotterdam Centre, Leuvehaven 80 in Rotterdam.
Er zijn gerenommeerde sprekers uitgenodigd uit de wereld van
Rijkswaterstaat die het zullen hebben over afstandsbediening,
het verleden, de mogelijkheden en de toekomst, met onder
meer mevrouw Mieke Ohm, Martijn Hage en Paul van der
Maat. Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.bln.nl
Het KSCC en het RK pastoraat zullen aanwezig zijn. Het is goed
om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de binnenvaart, maar ook om de contacten met besturen directies en
leden van de organisaties te versterken, en wat we voor elkaar
kunnen betekenen.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 4

VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

De Wandelgang
Op donderdag 28 juni opent De Wandelgang haar deuren
voor de jaarlijkse haringparty in Restaurant De Tuin van de Vier
Windstreken, Plaszoom 354 te Rotterdam (Kralingse plas). Jammer genoeg vallen deze twee activiteiten samen. Normaal
vindt de jaarvergadering van de Koninklijke BLN Schuttevaer
eerder in het jaar plaats. Het risico deze vergadering eind juni
te houden, houdt in dat er mensen al met vakantie zijn.
Waalhaven Nijmegen
20 juni heeft de gemeente Nijmegen opdracht gegeven een
schouw uit te voeren in Waalhaven.
Het gaat vooral om het onderhoud van de kade, de steigers,
het schuine talud en objecten die in het beheerssysteem
staan. Zou een controle van de electriciteitsbekabeling hier
ook niet inpassen?
Op vakantie
Wanneer u op vakantie gaat en u anderen van uw vakantie
mee wil laten genieten: stuur een kaartje, een mailtje: wij
plaatsen het graag in de Christoffel Nieuwsbrief: de digitale
KSCC- en parochie nieuwsbrief.
Trekt u nog even na of uw verzekeringen up to date zijn?
De crew van het KSCC en de parochie wenst u een heel fijn
weekend.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.

← terug naar pagina 1
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Voor u gespot:
Bekijk het videofragment, klik op de afbeelding hieronder.

Goed onderwijs voor kermis- en circuskinderen
Op dinsdag 12 juni hield Jeroen Lenaers, lid van het Europees
Parlement voor het CDA, een toespraak in het Europees Parlement over onderwijsvernieuwing.
Speciaal vroeg hij aandacht voor goed onderwijs voor kinderen van de trekkende bevolking in het algemeen en voor kermis- en circuskinderen in het bijzonder.
Wij willen u dit fragment uit zijn toespraak niet onthouden. Klik
met de muis op de foto van Jeroen Lenaers. Het fragment
duurt ongeveer 1 minuut.

← terug naar pagina 1

WANDELNIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,

Het is wonderenwaardig hoeveel
verschillen mensen ervaren die een zelfde evenement hebben mogen beleven.
Met diverse invalshoeken gaat men er naar
toe en dat geldt zeker ook voor het wandelen.
De echte sportman gaat voor de kilometers en
schuwt de serieus lange afstanden niet en kan
daar vol vuur over vertellen. De recreant ziet
de omgeving en de andere lopers als een
bondgenoot en wandelt omdat dat er dan
weer gewoon bij hoort. Er zijn ook personen die
het een overwinning vinden om eens vroeg op
te staan en de conditie en de opbouw van de
lichamelijke weerstand een extra stimulans te
geven en dan zijn er ook die het puur op de
ontmoeting hebben gemunt. De bijkomende
zaken zoals het in de buitenlucht zijn, het opsnuiven van de regionale cultuur of het genieten van woningbouw, van parkinrichting, van
kunstwerken zijn vrij zelden onbelangrijk. Uiteraard horen daar dan weer vermoeidheid,
schrale huidplekjes, transpiratie en voldoening
bij.
Inmiddels hebben ongeveer 95 mensen uit de
binnenvaartwereld zich aangemeld voor de
KSCC-verzorging en het aantal vrijwilligers dat
de wandelaars begeleidt is enorm. Een korte
ontmoeting met de coördinator heeft geleerd
dat er zich veel beschikbaar hebben gesteld.
Hier en daar een persoon er bij is nog altijd
welkom (Roel Mooren 06-12602093). Uiteraard
volgt er over veertien dagen weer meer informatie.
Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltochten op het programma:
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30 juni
Kennedymars Liemers Posbankloop in Duiven
Stg. Posbankloop Velp
Afstand: 80 km - Starttijd: 00.00 uur
Startplaats: Huis van Droo
Fuutstraat 6921 WJ Duiven
Afstand: 50 km - Starttijd: 06.00 uur
www.liemersposbankloop.nl
info@liemersposbankloop.nl

8 juli
Kolpingmars in Nijmegen
Wsv Kolping
Afstand: 5-10-15-20-25-40-50 km
Startplaats: Kolpinghuis
Smetiusstraat 1 6511 ER Nijmegen
Starttijd: 07.00 - 12.30 uur
www.wsv-kolping.nl
secretaris@wsv-kolping.nl

30 juni
Exodustocht in Huissen
Stichting Exodus Wandelevenement
Afstand: 5-10-17-25-42 km
Startplaats: zalencentrum de Buitenpoort
Helmichstraat 1 6851 CB Huissen
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
06-11759429
www.exodustocht.nl
info@exodushuissen.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Aalten en
Oeffelt op 1 juli en in Apeldoorn op 10 juli t/m
13 juli 2018.

1 juli
Dorpentocht in Ewijk
EHBO-vereniging Ewijk-Winssen
Afstand: 5-10-15-25-40 km
Startplaats: De Ouwe Deeg
Hoogstraat 9 6644 BS Ewijk
Starttijd: 06.30 – 12.00 uur
06-22903463
www.ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl
7 en 8 juli
37e 1- en 2-Daagse Kerkendorpentocht in Wijchen. Wsv De Posthoorn
Afstand: 5-10-20-30-40 km
Startplaats: zaal Sterrebosch
Kasteellaan 6 6602 DE Wijchen
Starttijd: 07.00 - 12.30 uur
024-6415055
www.posthoorn-wijchen.nl
posthoornwijchen@ziggo.nl

Veel genoegen bij de laatste voorbereiding
voor de Nijmeegse Vierdaagse en een
hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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De haringparty ter afsluiting van het seizoen op het Schipperscentrum in Nijmegen

Ter afsluiting van het seizoen organiseerde onze
activiteitenclub Soos met...
Nijmegen op 14 juni een
haringparty.
Bij binnenkomst ontvingen
alle gasten een lotje.
Het nieuwe haringseizoen
was net begonnen (12 juni) en de haring smaakte
goed. Voor wie geen vis
luste was er een lekkere
bockworst. De middag
werd muzikaal omlijst door
het koor 'De Waalkanters'.
Toen werd de loterij gehouden met de uitgedeelde lotjes. De winnaar
ontving 'een weekend Wenen'. (Zie foto rechts)
Foto's: Gerus Brugman
Bekijk alle foto’s op:
www.kscc.nl/fotovideo/

← terug naar pagina 1
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GEBOREN

OVERLEDEN

2018-05-24 Op donderdag 24 mei werd Sanja Christina Amanda Tullemans geboren. Sanja is het dochtertje van
Christian Tullemans en Melinda Tullemans-Ravlic.
Correspondentieadres: Raadhuisstraat 17, 6051 HX
Maasbracht.

2018-06-21 Op donderdag 21 juni is, op de leeftijd
van 81 jaar, Frans Verstappen overleden. Echtgenoot van Annie Verstappen-Verstappen.
Er werd afscheid genomen van Frans op woensdag
27 juni om 13.30 uur in de Kruisherenkapel te Uden.

HUWELIJK
2018-07-07 Op zaterdag 7 juli om 14.00 uur geven Hans-Jozef
Sommerkamp en Maria Slabel elkaar het ja-woord op het
Schipperscentrum Nijmegen.
Hans-Jozef Sommerkamp is voorzitter van het Schiffersverein
Bergeshövede und Umgebung 1950 e.V. (D).
VERHUISD
Vanaf 14 juni 2018 is Lenie van Werkhoven verhuisd van Vinkenstraat in Overasselt naar Molenweg 61 J, 6542 PS Nijmegen.
Met ingang van 1 juni is dhr. D.G. Boer verhuisd van Druivengaarde 61 in Hendrik Ido Ambacht naar Maasboulevard 68,
3331 ML Zwijndrecht.

Aansluitend werd Frans in besloten familiekring naar crematorium De Wende in Uden begeleid. Correspondentieadres:
Lange Goorstraat 2, 5406 XE Uden.

← terug naar pagina 1
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Foute websites, herkent u ze? Doe de Quiz!
We behandelen in de Christoffel Nieuwsbrief regelmatig valse
en gevaarlijke e-mails. Maar kunt u ook zonder waarschuwingen valse linkjes herkennen?
Een URL geeft een uniek internetadres
voor een website of een bestand dat op
internet staat. Het is altijd bovenaan op
het scherm te vinden.
Oplichters maken bij veel trucs gebruik van valse websites. Ze
hebben verschillende manieren bedacht om die nepsites te
verhullen.
De Fraudehelpdesk heeft een ‘quiz’ bedacht waarmee u op
een veilige manier kunt testen of u deze trucs doorziet.
Klik op de afbeelding hiernaast en
doe de quiz op de website van
fraudehelpdesk.nl. U steekt er veel
van op.
Het duurt slechts enkele minuten om
de quiz in te vullen. Aan het einde
krijgt u een beoordeling: óf u heeft huiswerk te maken, óf u
doorziet de trucs van oplichters al goed.
En valse e-mails?
Wilt u ook weleens weten of u valse
e-mails kunt herkennen? Leer de trucjes van phissingmailtjes. Klik op de afbeelding hiernaast en doe de quiz op
de website van fraudehelpdesk.nl
Met dank aan De Kermiscarrousel

← terug naar pagina 1
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30-6

Annie Sep-Tonissen; Rik van Megen.

1-7
2-7

Ilona van Lammeren; dhr. Johan Wennekes.
Michel Hompus; Roland van der Staay; Lucia Zijlmans;
Eline Bosman, m/s ‘Vigila’; Gabriëlla Wams, ‘Erculano’.
Cora Baijens-Bosman.
José Wennekes; Marc van Lent.
Dhr. Ad Rensen; Christiaan Geerts; Sandria Verschuren,
“Bellona-V”.
Wim Wanders; Ria Robben-Repkes; Angela van der
Staay; mevr. Annie Lischer.
Mevr. Schimmel-Hertz; Gerard jr. Verstappen.
Dhr. Theo Tonissen; Carinda Suykerbuyk; dhr. Piet
Schwering; Demy Janssen; dhr. Johnny Wessels;
mevr. Ria Martens-Lischer; Laura Steegmans.
Dhr. Jeroen Leensen; M. Oomens; Williane Vissers.
Bart Bosman; Lotte Brevoord; Joanita KlarenbeekHuibers; Jan van de Wijgaart.
Mevr. Reina van Weel ‘Reina’; Frans Thonissen;
Isa Boekhorst.
Marianne van Lent; dhr. Ton Smits, Ria Lentjes gastvrouw
KSCC Nijmegen; Henny Broeders, m/s Ingona.
Marlies van Megen; Wilma Wennekes;

3-7
4-7
6-7
7-7
8-7
9-7

10-7
11-7
12-7
13-7
14-7

MISINTENTIES ZONDAG 1 JULI 2018
Dhr. Frans Verstappen, Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie van den Brink
Miek Broekmeulen – Tonissen
ouders Leensen-Berendts, ouders R. Scheers
dhr. Jan Kersten, dhr. Gerrit van Oijen,
Marijke Mathijssen-van Oijen en Vincent Derksen
dhr. Alex Sijbranda, dhr. Piet van Megen en overleden familie
van Megen, ouders Heijmen-van Ophuizen
mw. J. Joosten en overledenen uit de familie Joosten "Constantine", - extra intentie.
MISINTENTIES ZONDAG 8 JULI 2018
ouders de Bot-Neff, dhr. Tino van Tuijl
ouders Rigter-van Steenwijk
dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier
dhr. Johan van Zijl, dhr. Alois Wendt en George Wendt,
ouders Fr. Pruijn-van Deurzen, ouders van Fessem-van Dongen
mw. J. de Beijer-Franssen
Patrick Verlaan v/h ‘Francisca’ en Nico en Jenny Verlaan
ouders Bemboom-de Boer, ouders van Kessel-van Laak
ouders Janssen-van Meegen en overleden uit de familie Janssen-van Meegen, ouders Rolus en Erzi van Angelen.
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Op 26 juni werd Marie Mooren - Broekmeulen

95 jaar
Wij feliciteren haar met het bereiken van deze
mijlpaal
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Henk Wigman. (Afd. B44 - kamer 21).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS 100, 6532 SZ.
* Mevr. P. Keuvelaar (Afd. B24 – kamer 12).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Peter Klarenbeek (Afd. IC).
NIJMEGEN, RADBOUD UMC, GEERT
GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
FRANKRIJK, ZIEKENHUIS.
* Dhr. Frans Huibers (kamer 205).
NIJMEGEN, HOSPICE BETHLEHEM,
SINT ANTHONIUSPLAATS 10, 6511 TR.
* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27, D-47533
KLEVE-DONSBRUGGEN.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann en dhr. Jan
Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95,
6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Leidy Janssen-Verberck.
BEUNINGEN, MAURITSPLEIN 41, 6641 BK.

* Dhr. Gerard Verschuren.
NIJMEGEN, ANANASSTRAAT 16, 6543 ZJ.
* Dhr. Koos Verhoef (Zorgcentrum
Waelwick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.
* Mevr. T. Wissing-Berns (Gebouw
Bruuk – kamer 314).
GROESBEEK, DEKKERSWALD,
BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Dhr. Joop Oudsen, verpleeghuis
Randerode
(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.
* 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 WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.

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 momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.

← terug naar pagina 1

Bellen naar andere landen in de Europese
Unie wordt goedkoper
Er komt een maximumtarief op de extra kosten
die telecomproviders in de EU mogen rekenen.
Dat hebben EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement afgesproken in
een voorlopig akkoord.
Dat betekent dat een telefoontje van zo’n
drie minuten aanzienlijk goedkoper wordt.
Dat gaat soms van een paar euro naar iets
meer dan 50 cent. Het maximumtarief wordt
namelijk 19 cent per minuut. De nieuwe tarieven moeten in het voorjaar van 2019 ingaan. Sommige mensen betalen al niet
meer extra voor bellen binnen de EU, omdat het in hun belbundel zit. Andere klanten betalen er nog wel extra voor.
Meer concurrentie
Er is ook afgesproken dat landen meerdere vaste telecomnet-werken kunnen
dwingen om hun netwerk open te stellen
voor concurrenten. Dat betekent dat
VodafoneZiggo door toezicht-houder
ACM kan worden gedwongen om concurrenten op het kabelnetwerk toe te
laten. KPN, onder meer uitbater van
het aloude vaste telefoonnetwerk,
heeft die verplichting al sinds 1998.

Met dank aan De Kermiscarrousel
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AGENDA KSCC NIJMEGEN juli 2018
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2018

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

Donderdag
Vrijdag

11.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
19.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Stafvergadering
KSCC Gymnastiek
Repetitie Waalkanterskoor
Repetitie KSCC kerkkoor
Verzorgen Christoffel Nieuws (even weken)
Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Zo. 1-7
10.30 uur Kermis-Mis in de autoscooter in Laren
Za. 7-7
14.00 uur Huwelijk Hans Sommerkamp en Maria Slabel.
Zo. 8-7
10.00 uur Kermis-Mis op de Piekenkermis te Utrecht.
Laatste repetitie Waalkanterskoor van dit seiWo. 11-7
10.30 uur
zoen. Ze beginnen weer op wo. 5 sept.
Laatste repetitie KSCC kerkkoor van dit seiDo. 12-7
19.00 uur
zoen. Ze beginnen weer op do. 6 sept.
Vierdaagse mis in de autoscooter van kermisZo. 15-7
11.00 uur exploitant Sterrenberg. Standplaats: onder
aan de Voerweg, aan de Waal in Nijmegen.
In de zomervakantie (van 7 juli t/m 6 sept.) zijn er geen activiteiten op
het KSCC Schipperscentrum. We zijn in deze periode wel open en telefonisch bereikbaar. De activiteiten beginnen weer in september.

Elke derde zondag van de
maand

Eucharistieviering met ontmoeting in
11.00 uur Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op
het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Elke laatste
vrijdag van 19.30 uur
Gezellige vrijdagavond
de maand
Schippersmis in de St. Martinuskerk, met het
Zo. 1 juli
15.00 uur
koor Exotherm uit Huissen. Zie volgende pag.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT 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

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

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 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
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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

← terug naar pagina 1
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Harry Broekmeulen schreef zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinneringen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.
In die wagon was het een hele toestand. We
hadden nog geluk dat die Duitse soldaat erin
zat. Als we een boodschap moesten doen
mochten we even in de deur staan. Wat ik nu
ga vertellen is niet zo smakelijk, maar ik wil het
u niet onthouden. U kunt zich de toestand
dan beter voorstellen. Ik kreeg ineens buikpijn
en moest zo nodig maar mocht van die mof
niet naar buiten. Goede raad was duur. Om
het in mijn broek te doen zag ik ook niet zitten. Nu had ik een slappe hoed op. Ik dacht
weet je wat, die houd ik eronder. Dat ging
prima. Er was nog een man die nodig moest.
Die heeft hem vol gemaakt. Toen hebben we
hem door het luchtspleetje naar buiten gewerkt. Een Hollandse jongen weet zich altijd
te redden. Onze bewegingsvrijheid was zeer
beperkt. Voor goed zitten met je benen op
de grond was geen ruimte. Je moest steeds
met je benen opgetrokken zitten op die harde vloer en staan viel ook niet mee. Maar 's
avonds gingen we gelukkig rijden. We vonden alles beter, als we die wagen maar uit
waren. Na een uurtje rijden vlogen er ineens
bij ons een paar kogels dwars door de wagon. Het hout zagen we zo weg splinteren.
Doordat we allemaal op de grond zaten was
er niemand gewond.
De trein stopte en onze wacht gooide de
deur open. "Heraus", schreeuwde hij. Nou dat
hoefde hij geen twee keer te roepen. We waren er zo uit. We stonden midden tussen de
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bossen. "Dahin" schreeuwde die mof. Ik had
nog net de bosrand kunnen halen eer er
weer twee vliegtuigen over de trein scheerden, al schietend. Ze lieten ook nog een paar
bommetjes vallen. Of er doden of gewonden
waren weet ik niet. De mensen die in die
dichte wagons zaten konden er niet uit. Die
mof kwam weer tot zichzelf en begon nu "Stehen bleiben" te roepen. Ik dacht "barst jij
maar", gelijk het bos in en rennen voor je leven. Er liep nog een knul achter mij aan. Ik
wachtte even. Hij vroeg: "waar ga jij naar
toe?" "Als het kan terug naar Holland", zei ik.
"Vind je het goed als we samen gaan?" vroeg
hij. Nou met z'n tweeën is altijd beter dan alleen. Of we de enigen waren uit de trein die
wegliepen weet ik niet. Er was niemand anders te zien. Het was stikdonker. Mijn kameraad was een Rotterdammer die in de Peel bij
een boer had gewerkt, een onderduiker dus.
Ze hadden hem ook te grazen, net als mij. We
wisten niet waar we waren. Maar we hadden
weer geluk. De Tommy's hadden over het
front aan de andere kant van de Maas schijnwerpers recht in de lucht staan. Die schenen
zo naar Duitsland. Waar dat voor was weet ik
niet maar wij hadden er reuze gemak van.
We hoorden in de verte ook zwaar geschut
schieten. Daar moesten we op af om weer in
Holland te komen.
We waren al een tijd aan het lopen. Onze lege maag was aardig aan het opspelen, maar
we hadden niets. We liepen het meest door
de bossen, soms had je een open plek. Opeens stonden we voor een grote gracht zonder water. We wisten niet wat het was. We
durfden ons er niet in te laten zakken, het was
aardig diep. We zijn er nog een stuk langs gelopen om te kijken of het niet ergens ophield.

Maar niets. Toen hebben we besloten om ons
er toch maar in te laten zakken. Dat ging vanzelf. Maar aan de andere kant eruit was
moeilijker. De Rotterdammer ging met zijn rug
tegen de steile kant staan en ik klom via zijn
dichtgevouwen handen op z'n schouders. Ik
kon de bovenrand pakken en was eruit. Toen
ben ik op mijn buik gaan liggen en kon zo zijn
handen pakken. Het lukte. Het was aardig
koud maar we zweetten ervan. We waren
nog niet van die ellende af, we kregen nog
twee van die gevalletjes. Naderhand hoorden we dat het tankvallen waren. In de tijd
dat de Tommy niet doorkwam hadden de
Duitsers niet stil gezeten.
We naderden het front. Er waren zo het
scheen Duitse soldaten met geschut in de
buurt. We hoorden ze roepen en schreeuwen.
Dat was ook weer ons geluk want dan wisten
we dat we er met een grote boog omheen
moesten. Je zou ze tegengekomen zijn. Ik
mag er nu nog niet aan denken. De granaten
begonnen steeds dichter om ons heen in te
slaan. In de verte zagen we een boerderij
maar we wisten niet of we al in Holland waren. Om er zomaar aan te kloppen was te
link. Er konden best Duitse soldaten in zitten.
Het was vijf uur in de morgen, een lege
maag, koud, moe en slaap. Door de schijnwerpers van de Tommy's konden we alles
goed zien. We kwamen langs een berg met
balen stro. Dat was net wat we nodig hadden. We maakten er een gat in en kropen
naar binnen. Het was er goed uit te houden.
Niet zo koud en we zaten goed beschut tegen de granaten die steeds dichter in de
buurt begonnen te vallen. We sliepen direct,
we waren doodop.
(Wordt vervolgd)
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

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

Volg het KSCC op:

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
—-------------------------------------------------------

Ha Ha

MOP

Twee Belgen zijn doende een lang
touw uit het water te trekken. Er
komt maar geen eind aan.
Zegt die ene Belg: ‘De een
of andere sukkel zal het
eind er toch niet hebben
afgesneden?’

Ha Ha Ha
Ha Ha
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K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl

Stafleden:
+31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes
Gastvrouw
Gwendy van Raaij
Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester
Kantoormedewerker
Zuster Vincentia
Zieken begeleiding
+31 (0)24 – 323 45 68

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
R. Kuyten - Joosten
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud binnen
K. Verhoef
Onderhoud buiten
G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------
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