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Nieuw activiteitenjaar 2018-2019 KSCC-Nijmegen
De openingsdatum hiervan is op dinsdag 4 september
13.00 uur. Er wordt u een onderhoudend programma
aangeboden. Een nieuwe spreuk, dia’s, een volks-
dansgroep en aan een hapje en een drankje zal het
niet ontbreken.
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Vastenactie 2018
Door het enorme succes van de Vastenactie 2018
mochten wij weer geld weggeven aan twee projec-
ten die het goed kunnen gebruiken. Pam v.d. Beld
ontving geld voor project in Sri Lanka en pater Smeele
voor zijn project in Congo.
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Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie
over vaardiepte Waal
Zolang de lage waterstanden aanhouden wordt van-
af heden voor de Waal dagelijks op drie plaatsen de
minst gepeilde diepte (MGD) vastgesteld. Lees het
persbericht van Rijkswaterstaat.
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Nieuw activiteitenjaar 2018-2019

De vakantie loopt ten einde. In de vakantiepe-
riode bent u via een CN flyer, de website en informatiepanelen
aan boord geïnformeerd over lopende zaken. Maar ondertus-
sen gingen onze gedachten uit naar het nieuwe activiteiten-
jaar 2018-2019. En startte de voorbereiding. De openingsdatum
hiervan is – en wij hebben u hier over geschreven in vorige uit-
gaven van het Christoffelnieuws – op dinsdag 4 september
13.00 uur. Er wordt u een onderhoudend programma aange-
boden.

Voorheen waren de KSCC, Pastoraat en Soos met… activitei-
ten op donderdagmiddag. Maar omdat er op donderdag-
avond koorrepetitie is en de koorleden dan een middag- en
avondvullend programma hebben – en dat wordt gewoon te-
veel – is er na ampel overleg met elkaar besloten om deze ac-
tiviteiten weer naar de dinsdag te verplaatsen.

Hoe ziet het programma er ongeveer uit?
Na een welkomstwoord kunnen de coördinatoren van de di-
verse werkgroepen een ‘wens’ voor het nieuwe activiteiten
jaar uitspreken. Er wordt met een PowerPointpresentatie een
overzicht gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar.
Aan een hapje en drankje zal het niet ontbreken. Een flyer met
het hele programma is gemaild.
Een nieuwe spreuk voor het nieuwe kalender jaar 2018-2019
U heeft nog enkele dagen de gelegenheid een spreuk in te
leveren. De spreuken van vorige jaren waren:

● 2017: Door en voor elkaar – samen sterk
● 2016: Sociaal – Verbindend
● 2015: Samen een wervelend en bruisend KSCC –

   en Pastoraal jaar’
● 2014: Jouw talenten: een bron van inspiratie
● 2013: Het KSCC leeft met u mee

Laat de raderen maar draaien.

Internaten

Veel scholen zijn al weer begonnen en dat betekent voor onze
kinderen die schoolplichtig zijn de internaten en leefgroep hui-
zen weer draaien.
Directie en groepsleiding doen er alles aan om het de jeugd
zoveel mogelijk aar de zin
te maken, zodat zij het on-
derwijs goed kunnen vol-
gen.

Wij wensen hen veel suc-
ces dit nieuwe schooljaar.
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Zomerse weer

Weken achter een was het zomer. Voor velen een
genot, maar anderen waren blij dat de zomer, de hoge hit-

te en de zwoele nachten voorbij waren.
Niet alleen de scheepvaart ondervindt last van het alsmaar
vallende water, ook boeren en tuinders klagen steen en been.

De Salesianen van Don Bosco hebben in Assel een boerderij en
doen aan landbouw: door de aanhoudende droogte kunnen
mais en aardappelen niet volgroeien en is de oogst mislukt.

Maar zij zijn niet de enigen. Menig deskundige is aan het
woord, of is aan het woord geweest in de (social) media:
Weervoorspellerologen, maisologen, grasologen, plantologen,
aardappelogen, waterologen, zomerologen, warmtologen,
pompologen, en u kunt er vast en zeker nog wel een aantal
deskundigen bij verzinnen.
Allen hebben een mening. En ze verkondigen deze mening
met verve.

Pam van de Beld ontvangt € 750,- van de Vastenactie

Zondag 5 augustus. Een van de Vastenac-
tie projecten is de zorg voor verwaarloosde
ouderen in Sri Lanka. Mevrouw Pam van de
Beld coördineert de financiële acties, geïn-
spireerd door de overleden heer Herman
Steur, de grondlegger van dit project. Zijn
filosofie was: er wordt veel geld ingezameld
voor verwaarloosde jeugd, maar er zijn ook
verwaarloosde ouderen die onze zorg ook
nodig hebben.
Zij bezoekt het project natuurlijk op eigen kosten. Een aantal
jaren heeft ons pastoraat dit project financieel ondersteund.
Dit jaar hebben wij haar na de heilige Mis € 750,- meegege-
ven: een druppel op de gloeiende plaat, maar het is wel een
druppel.

Mevrouw Pam van den
Beld bezocht in de week
van 13 t/m 20 augustus
twee weeshuizen in Sri
Lanka.
Haar project steunt de
weeshuizen financieel
voor het kopen van voed-
sel en rijst.
Maar ook voor de repara-
tie van een goede water-
afvoer en nieuwe
douches voor de kinde-
ren.
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Broeder Kees Smeele sdb (= salesiaan van don Bosco) ont-
vangt € 1.000,- van de Vastenactie voor zijn werk straatkinde-
ren in Kinshasa.
Een medebroeder vol energie (bijna 80, die zich vanaf 1971
inzet voor de straatjongeren in Congo. Naar zijn verhalen kun
je uren luisteren. Maar hij laat foto’s zien waarop staat hoe hart
er gewerkt wordt met en voor de jeugd.

Met plezier hebben wij € 1000,- van onze vastenactie overhan-
digd. Alle euro komen ten goede aan de jeugd.
Tijdens de overhandiging van de cheque met contanten las hij
de volgende brief voor:

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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Vierdaagse

De Vierdaagse 2018 ligt achter ons. Zoals u in de media hebt
kunnen lezen en uit de diverse gesprekken hebt beluisterd was
het een succes. Dit allemaal dank zij de inzet van heel veel vrij-
willigers en sponsering van veel bedrijven.
Binnenkort gaan we evalueren. De financiën staan op een rij,
de inkopen moeten bekeken worden.
Er zal een opstart gemaakt worden voor de Vierdaagse KSCC
verzorging 2019. Wat moet er nieuw worden aangeschaft. Kort-
om allemaal zaken waar je tijdig mee aan de slag moet gaan.

Afscheid
Op 29 augustus neemt de direc-
teur van de Vierdaagse Zomer-
feesten Teddy Vrijmoet afscheid.
Zij heeft jarenlang de kar getrok-
ken en het werd zoals ze zelf zegt
tijd dat een ander het stokje over-
neemt.

Wij wensen haar alles goeds en
zeggen hartelijk dank voor de
haar inzet en betrokkenheid.

De Kermis en het Zomerse weer

Naar ik begrepen heb draaien er zo’n 100 kermissen in Neder-
land. Het zijn allemaal buitenactiviteiten, dus afhankelijk van
het weer. Regen is niet goed, maar extreme hitte ook niet. U
kunt zelf uw conclusies trekken hoe het de kermiswereld de af-
gelopen maanden gegaan is.
Hope and pray voor een wat stabieler weer.

In de plaatsen Tilburg en Hoorn vonden de inmiddels bekende
kermissen plaats. Met de inzet van de gemeente, kermiscom-
missies, koren en musici zijn het goede en drukbezocht vierin-
gen geworden.

In Tilburg sprak de Kermis wethouder Erik de Ridder
een inspirerend woordje alsook de heer Atze Lubach,
de voorzitter van de BOVAK. Het is altijd goed dat
deze mensen een woordje zeggen. Het laat zien dat
wij gezamenlijk voor de kermisgemeenschap en de
bezoekers inzetten.

In Hoorn sprak de heer Jan Boots, directeur van de
NKB. Natuurlijk waarderende woorden naar de exploi-
tanten, maar hij sprak ook zijn zorg uit aan het adres
van de kermiswethouder Ben Tap die jammer genoeg
niet aanwezig was, over de toekomst van de kermis in
Hoorn. Hoorn dat in het kader van de kermis en lap-
jesmarkt op de lijst van immaterieel erfgoed staat. De
heer Jan Boots heeft zich daar hard voor gemaakt. Daarvoor
kreeg hij een daverend applaus.

Na afloop was het gezellig elkaar te ontmoeten tijdens een
bakje koffie, het eten van heerlijke poffertjes. Altijd goed om te
zien dat mensen met een lach de kermis op gaan of naar huis
gaan.
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Vanaf de jaren vijftig en zestig van de vo-
rige eeuw zijn er in Nederland op diverse
plaatsen schipperscentra en schippers-
pastoraten ontstaan, om aandacht te
schenken aan de geestelijke en de socia-
le aspecten van de varende gemeen-
schap. Begin deze eeuw voegden zich
daar mensen uit andere trekkende bevol-
kingsgroepen van de kermis en het circus
bij.

Lief en leed, scholing en huisvesting van
de kinderen, ongevallen en ernstige medi-
sche behandelingen, bedrijfsbeëindiging
en culturele zaken kregen aandacht. De
mensen werd (en wordt) gelegenheid ge-
boden elkaar te ontmoeten, om een luis-
terend oor te vinden, een helpende hand
te ervaren en om het eens over heel an-
dere dingen te hebben dan het werk of
de dagelijkse gang van zaken. Soms is dat
ter verrijking, een andere keer ter ont-
spanning.

De huidige jaren zijn niet die van zestig
jaar geleden. Het aantal gezinsbedrijven
is, evenals het aantal schepen, jaar na
jaar gedaald. De omvang van de onder-
nemingen, de tonnages van de schepen
en duwbakken en de hoeveelheden ont-
vangen gelden zijn aanzienlijk gestegen.
 Maar ook het bedrag van de geleende
gelden en de zorgen om de exploitatie

werden alsmaar groter. Dat heeft zijn
weerslag op eigenaren en ondernemers
in de binnenvaart, kermis- en circuswereld
niet gemist. Het aantal personeelsleden
per onderneming nam verder toe en
steeds meer werd er een beroep gedaan
op mensen buiten het traditionele wereld-
je. Ten oosten van Duitsland, maar ook uit
Azië, werden mensen aangetrokken om
de bezetting volledig te houden en de
continuïteit te waarborgen.

Maar het blijft mensenwerk, ook al zijn er
mensenogen gericht op meer autonomie.
Mensen van vlees en bloed, maar ook
van geest- en spankracht, vragen om een
extraatje, waarbij de boog niet gespan-
nen staat. Het Pastoraat voor binnen-
vaart, kermis en circus kan dan een
meerwaarde zijn. Enkele vaste krachten,
maar veel vrijwilligers, maken tijd vrij om
een deel van de samenleving tot dienst te
zijn. In Raamsdonksveer, Zwijndrecht, Rot-
terdam en Nijmegen zijn er mogelijkheden
bij elkaar te komen.
Het zal duidelijk zijn dat niet alle activitei-
ten zonder kosten kunnen gebeuren.

Daarom wordt enkele malen per jaar een
beroep gedaan op mensen om een fi-
nanciële bijdrage te leveren. Binnenkort
wordt gestart met de uitnodiging tot het
doen van de Gezinsbijdrage voor het
schippers-, kermis en circuspastoraat. Het
lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het
niet. Daar waar mensen zijn, zijn anderen
nodig om de beweging er in te houden.
Een eigen ontmoetingscentrum (het
KSCC-Schipperscentrum in Raamsdonks-
veer en in Nijmegen) brengt kosten met
zich mee en als u een thuishaven wilt be-
houden is een donatie welkom. Het is vrij-
willig, er wordt dan ook niet gesproken
over een contributie.

In september gaat de actie
Gezinsbijdrage/Kerkbalans

voor het pastoraat lopen

Financiën schippers-, kermis en circusparochie: een gezamenlijke zorg

→
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Er zijn overigens mogelijkheden om een gift, schenking of bijdrage te
verrekenen met de Belastingdienst. Het is echter minder eenvoudig
dan vaak wordt voorgesteld. Als er een overeenkomst voor vijf jaar is
met een stichting of vereniging die een ANBI-certificaat heeft, dan is
rechtstreekse verrekening mogelijk. Bij individuele steun hangt het af
van het inkomen en ook van de totale hoogte van de vrijwillige bijdra-
gen.

In september (2018) gaat de actie Gezinsbijdrage/Kerkbalans voor het
pastoraat lopen, In december is er een mogelijkheid om een extra gift
te doen en in april wordt u benaderd voor een bijdrage voor het lande-
lijke KSCC.

Heel veel dank voor uw steun, maar meer nog voor uw betrokkenheid
bij het vele werk voor onze gemeenschap van schippers, kermis- en cir-
cusmensen.

Henry Mooren

De Landelijke Parochie is een ANBI-instelling Uw gift telt
mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting.

Het Maritiem Museum Rotterdam is op dreef!

Op zaterdag 1 en zondag 2 september draai-
en de historische kranen op volle toeren en

kan jong en oud –live- zien hoe goederenoverslag vroeger werkte in de
haven. Te gast zijn de woonboot en voormalig binnenvaartschip ‘Rob-
bedoes’ én stoomschip ‘Christian Brunings’ van Het Scheepvaartmuse-
um, waarmee ook een rondvaart op de Nieuwe Maas gedaan wordt.
In het weekend van 8 en 9 september doet het Maritiem Museum er
tijdens de Wereldhavendagen nog een schepje bovenop met de
komst van vele historische schepen in de Leuvehaven en activiteiten
waar publiek gratis aan kan deelnemen.
Ga naar www.maritiemmuseum.nl voor meer informatie.

www.maritiemmuseum.nl
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FINANCIËN

Levenstestament iets voor u?

Vele mensen blijken nog niet te beschik-
ken over een testament. Dit ondanks min
of meer serieuze voornemens en advie-
zen.
Velen hebben ook geen sluitende ant-
woorden op de vraag: waarom heb je
het nog niet geregeld?
Veelal komt men niet verder dan: heeft
de aandacht, komt wel goed, tijd zat, na
mij de zondvloed, valt weinig te verdelen
e.d.

Vele notarissen hebben tegenwoordig
een vrijblijvend/gratis spreekuur waar de
aspecten rond een testament kunnen
worden besproken. Daarna kan besloten
worden tot een eventueel vervolg.
Wat (nog) meer haast heeft, is het tijdig
overwegen van een levenstestament.
Ondanks dat dit "fenomeen" al weer en-
kele jaren actueel is, blijft het diezelfde
tijd ook relatief onbekend.

Het komt er op neer dat er wilsbeschik-
kingen aan het papier worden toever-
trouwd die van toepassing kunnen
worden verklaard tijdens het leven. Te
denken valt aan de periode dat demen-
tie toeslaat, dat er al dan niet zorg moet
worden geregeld, dat de financiële huis-
houding moet worden overgedragen.
Kortom, belangrijke zaken die tijdens het
leven niet meer op eigen kracht kunnen
worden geregeld of georganiseerd of
over worden beslist.
Iedereen kent de voorbeelden wel in zijn
of haar omgeving. Diezelfde omgeving,
waaronder de zorg, kan makkelijker en
zorgvuldiger "ingrijpen" wanneer een en
ander op papier staat over
hoe/wanneer te handelen. Ook voor de
eventuele kinderen is het van belang om
te weten hoe er wordt gedacht over de
(meestal) laatste fase in/van iemands
leven.
Van belang is nog te weten dat ieder
(levens) testament op ieder moment kan
worden herzien bijvoorbeeld vanwege
voortschrijdende inzichten.
En dan nog dit: spreek van tevoren een
prijs af met de notaris om het (levens)
testament op te stellen.
Ik wil u bij bovenstaande graag van
dienst zijn.

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
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Rauwe witlofstamppot

benodigdheden:

2 teentjes knoflook, 700 gr kruimige aardappels, 1 tl komijnpoe-
der, 55 gr amandelschaafsel, 150 gr blauwe druiven zonder pit,
6 stronkjes witlof, 150 ml griekse yoghurt, 1 el fijne mosterd, 1
bosje bladpeterselie, 1 grote ui.

bereiding:

Pel en snijd de ui in halve ringen. Pel en snijd de knoflook fijn.
Schil en snijd de aardappels in gelijke stukken. Breng de aard-
appels met de ui knoflook en de komijn in een pan met water
aan de kook en kook in circa 20 min gaar. Rooster het aman-
delschaafsel in een droge koekenpan goudbruin en laat het
afkoelen op keukenpapier. Halveer de druiven. Snijd de witlof
doormidden en daarna in halve ringetjes. Giet de aardappels
af stoom goed droog en stamp fijn met een pureestamper.
Roer de yoghurt en mosterd erdoor en voeg de witlof en drui-
ven toe. Breng de stamp-
pot op smaak met een
beetje peper en zout
warm goed door. Pluk en
hak de peterselie fijn.
Schep de witlofstamppot
op het bord en garneer
met peterselie en aman-
delschaafsel.

KOKEN MET
RIET

Hartige taart met pruimen en blauwe kaas

benodigdheden:

150 gr bloem, 300 ml melk, 4 eieren, 300 gr rijpe pruimen, 200 gr
blauwe kaas, 1 tl tijm.
Voor de salade:
1 zak rucola, 50 gr blanke hazelnoten licht geroosterd, 2 peren
in partjes, 1 el witte wijnazijn 3 el olijfolie.

bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Klop in een grote kom
de bloem los met de melk. Klop de eieren erdoor, voeg een
snuf zout en peper toe en laat even staan. Snijd de pruimen in
de lengte door  en verwijder de pit. Leg
de pruimen met de bolle kant naar bo-
ven in de ingevette ovenschaal. Ver-
kruimel de kaas erover en bestrooi met
de tijm. Klop het beslag nogmaals goed
door en giet over de pruimen en kaas in
de schaal. Bak in het midden van de
oven  in circa 30 min. gaar.

Meng intussen de ingrediënten voor de
salade en serveer deze bij de taart.

Op de valreep. Nog een paar heerlijke zomerse recepten.
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OVERLEDEN

2018-08-11 Op zaterdag 11 augustus is, in de leeftijd van 86 jaar,
Maria Christina (Marietje) Janssen – van Wijck overleden. Echtgeno-
te van Albert Janssen.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 16 augustus
in de Heilige Antonius van Paduakerk, in Millingen aan de Rijn. Aan-
sluiten wordt Marietje begraven op de Algemene Begraafplaats aan
de Vossengraaf.

2018-08-10 Op vrijdag 10 augustus is, op de leeftijd van 74 jaar,
Bernardus Henri Marie (Bart) de Groot overleden. Op vrij-
dag 17 augustus werd afscheid genomen van Bart in de
Johanneskerk te Laren. Na het afscheid werd Bart naar het
St. Janskerkhof in Laren gebracht waar hij werd bijgezet in
het graf van zijn grootouders.

Correspondentieadres: Sloep 26, 1276 CV Huizen

DOOP

2018-08-19 Op zondag 19 augustus
werd Sanja Christina Amanda Tulle-
mans gedoopt. Sanja is het dochter-
tje van Christian Tullemans en
Melinda Tullemans-Ravlic.

Peetouders zijn Mathieu Tullemans en
Yvonne Ravlic. De doop nam plaats
op het KSCC Parochiecentrum in Nij-
megen.
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Nu echt starten met de Grote Clubactie
voor dit jaar. Het is de bedoeling om de
opbrengst te gebruiken voor het pastoraat,
hulp in nood en de continuïteit van ons
werk van de Landelijke Parochie Binnen-
vaart, Circus- en Kermisexploitanten.

PERSOONLIJK CONTACT IS ZEER BELANGRIJK
MAAR TOCH.

Buiten persoonlijk contact met de parochi-
anen is het ook belangrijk dat wij goed
kunnen communiceren via email, website,
Christoffel Nieuwsbrief en ook telefonisch.
In dit kader is het ons doel  de telefoon-
centrale te vervangen. Dit is noodzakelijk
omdat ons huidige ISDN systeem verou-
derd is en niet meer ondersteund wordt
per medio 2019. We moeten overstappen
op een kabelaansluiting. Daarvoor is onze
huidige centrale niet geschikt en moeten
wij een nieuwe centrale aanschaffen. Bij-
komend voordeel is dan dat wij dan een
betere internetverbinding krijgen.

Daarom is het belangrijk om zo veel moge-
lijk loten te verkopen. Van ieder lot van €
3,00 is er minimaal gegarandeerd € 2,40
voor ons. Laat ons allemaal een stapje
doen om zo veel mogelijk loten te kopen
en te verkopen.

Iedereen kan bij de onderstaande mensen
alvast aangeven hoeveel loten hij of zij wil
kopen of verkopen. U kunt deze mensen
persoonlijk vertellen wat u denkt te kopen
of verkopen of hen bellen of mailen. Pas
vanaf 15 september mogen wij de loten
echt aan u overhandigen en kunnen wij
daadwerkelijk met de directe verkoop star-
ten.

Ria Lentjes in Nijmegen 024-3777575
Jos van Dongen Het Zuiden 06-53910154 of
0162-314569
Jeanneke Wijnen in Zwijndrecht 078-
6121666
Domien Thijssen in Rotterdam  06-51855105
of 010-2511668
Toos Steffann e-mail toos@steffann.nl
Karel Schreurs 06-20406872 of
e-mail k.schreurs@kscc.nl

Het kopen of verkopen van superloten is dit
jaar ook een doel van ons. Superloten zijn
door de Grote Clubactie in het leven ge-
roepen voor ‘groot afnemers’. Het is een
lot dat kost € 150,00 en dus is de opbrengst
voor ons direct € 120,00. Zo’n lot bestaat
feitelijk uit 50 gewone loten.

Help ons mee om van de Grote Clubactie
2018 weer een succes te maken.

Karel Schreurs

2018

toos@steffann.nl
k.schreurs@kscc.nl
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25-8 Antoin de Koning; dhr. Peter van Lent; Pascal Dijkshoorn;
 Gerry van Oyen, m/s “Belvedere”.
26-8 Marlieke Meyer.
27-8 Dhr. Frans van Tiem, Scheepswerf Gerlien in Druten;

Irene Snijders; Trees Kramer.
29-8 Dhr. Geert Tonissen; mevr. Els Slokkers; Suzanna de Bruin;

Kaylee de Bot; Julius Brouwer; Olivia Lentjes;
Yvonne Boer.

30-8 Mimi van Lent; Geert-Jan de Bruin.
31-8 Nanne Berends; Geert de Kleijn; Noor Tonissen.

1-9 Mevr. C. Kersten-de Jong; Remco Kerkhof van
ms “Osar”.

2-9 Peter Brands; mevr. C. Geutjes; Charlotte v/d Heuvel;
mevr. D. Henssen-de Bot.

3-9 Dhr. Brian Salet; dhr. Wim Huibers; Monique Kuyten;
Luuk Wennekes; Stan Wennekes; Keelan Derksen.

4-9 Mevr. Annie Huijbregts-Laeyendecker; Robert Mutsaers;
Marcus Peters; Sientje Berkers.

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

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

Jos Vermeeren; Max Rensen.

MISINTENTIES ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018

Laura Brom, fam. Joosten – Kuyten,
Christiaan Duyts,
dhr. Jan Heijmen, (Stoomerette),
dhr. André Derksen, beheerder KSCC Nijmegen,
dhr. H. Appelboom en Marion Appelboom,
ouders  de Louw-van Nuenen en Peter de Louw,
mw. Ria Gommers,

MISINTENTIES ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018

dhr. T. Strijp ms. Viking,
dhr. J. Keijzer,
ouders Langeslag-Hoenderop,
br. E. van Herwaarden FIC,
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Er is een aantal jarigen die we extra in het zonnetje willen zetten

Op 12 augustus was Pater Jos Jehaes, hoofdaal-
moezenier in Luik jarig. Hij is 90 jaar geworden.

Op 21 augustus is Pater Kristiaan v.d. Linden
jarig geweest. De pater is 91 jaar geworden.

En ‘last but not least’ onze vrijwilliger op kantoor:

Op 20 augustus was Paul van Cleef jarig. Hij is 56
jaar geworden.
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* Mevr. Annie Huibers, (Afd. B44).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Ria Overkamp.
SWALMEN, HOLLESTRAAT 4, 6071 LD
* Dhr. Frits de Voer uit Apeldoorn.

* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276, 6512
AC.
* Dhr. Peter Klarenbeek, mts “Synthese 15”.
NIJMEGEN, BANJOSTRAAT 3, 6544 WK.
* 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.

* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Dhr. Joop Oudsen.
APELDOORN, HOFVELD 31, 7331 KB.

* Dhr. Albert Poppelen. (Pro Perso-
na – Maria MacKenzie).
NIJMEGEN, PANOVENLAAN 25,
6525 DZ.
* Mevr. T. Wissing-Berns (St. Jozef
Gendt).
GENDT, KLOOSTERPLEIN 4, 6691 CX.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen (afd. De
Brink – kamer 19).
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE –
POSTBUS 27, 6870 AA  RENKUM.
* 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/
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Persbericht

Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over
vaardiepte Waal
Vanaf nu drie minst gepeilde diepten tussen Millingen en Loe-
vestein

Zolang de lage waterstanden aanhouden wordt vanaf heden
voor de Waal dagelijks op drie plaatsen de minst gepeilde diep-
te (MGD) vastgesteld. Reden hiervoor is dat tussen Millingen en
Loevestein meerdere vaarroutes mogelijk zijn. Met de minst ge-
peilde diepte bepaalt de scheepvaart hoeveel lading zij kunnen
vervoeren.

Een deel van de scheepvaart op de Waal vaart niet over de he-
le Waal, maar neemt een route via het Maas-Waalkanaal, het
Amsterdam-Rijnkanaal of via St. Andries naar de Maas. De minst
gepeilde diepte binnen het rivierdeel Millingen –Loevestein hoeft
niet altijd van toepassing te zijn op deze routes. Met
de huidige lage waterstanden is de scheepvaart daarom ge-
baat bij MGD’s op meerdere plekken.

Drie vakken in plaats van één
Vanaf maandag 20 augustus
stelt Rijkswaterstaat minst ge-
peilde diepten beschikbaar
voor de Waal voor de rivierde-
len Millingen tot Maas-Waalka-
naal, Maas-Waalkanaal tot
Amsterdam-Rijnkanaal en Am-
sterdam-Rijnkanaal tot Loe-
vestein. Door deze extra
informatie over de vaardieptes
kan de scheepvaart beter be-
palen hoeveel
lading vervoerd kan
worden op hun route.

Droogteperiode
Rijkswaterstaat zet extra patrouillevaartuigen in om de MGD’s te
peilen. De extra service wordt vanaf 20 augustus verleend, zo-
lang de droogte en de lage waterstanden aanhouden. De
minst gepeilde diepten zijn terug te vinden op
www.vaarweginformatie.nl en Teletekst pagina 720.

© Rijkswaterstaat

www.vaarweginformatie.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN augustus/september 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 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
Zo. 26-8 10.30 uur Kermis-mis in de autoscooter in Budel
Ma. 27-8  9.30 uur Overleg PWA vaarvakantie
Wo. 29-8 10.00 uur Waalkanters. Eerste repetitie nieuw seizoen
Zo. 2 -9 10.30 uur Kermis-mis in de autoscooter in Roosendaal
Di. 4-9 13.00 uur Opening activiteitenjaar 2018/2019
Do. 6-9 19.00 uur KSCC Kerkkoor. Eerste repetitie nieuw seizoen
Zo. 9-9 11.00 uur Ziekenzondag
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 ge-
opend.

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

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT september 2018

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

Di. 18-9 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

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

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 27-9 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

mailto: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
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en
–vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Als we de (zomer)vakantie als een soort
grens beschouwen gaan we een nieuw
seizoen in. Of dat voor wandelen ook
geldt is nog maar eens de vraag. Want
lichamelijke beweging is iets van alle da-
gen en passende schoenen en kleding
aan, de deur uit en op pad gaan, zijn zeer
eenvoudige stappen. Iets meenemen
voor de innerlijke mens of iets tegen de
zon of regen verhogen het comfort.

Wat heeft KSCC met wandelen? Onmis-
kenbaar is de band tussen de vestigings-
plaats van het Schipperscentrum en de
meest bekende Vierdaagse. Eind zeventi-
ger jaren van de vorige eeuw ontstonden
er gedachten om de deelnemers aan de
vierdaagse uit de binnenvaart intenser te
volgen, maar vooral ook om hen te steu-
nen. Dat ontaardde in 1978 in een verzor-
gingsopzet met rustposten en specifieke
diensten op het Schipperscentrum in de
Waalhaven.

U denkt, alles leuk en aardig, maar er zijn
nog 361 andere dagen in een jaar. En dat
is nu juist de aanleiding om in een soort
egale stroom mensen te betrekken bij de

wandelsport. Een prachtig voorbeeld is
een foto van rond 1980 waarbij bekenden
deelnamen aan de Nijmeegse Avondvier-
daagse met vier maal 15 km. Daar hoort
informatie, maar bovenal motivatie, bij en
na 41 jaar Vierdaagse verzorging zijn bij
het KSCC ruim 800 namen genoteerd van
mensen die op een derde dinsdag van juli
in Nijmegen zijn gestart voor een sportieve
uitdaging. Daar hoort voorbereiding bij,
maar laten we de honderden andere
sportievelingen niet vergeten die al dan
niet georganiseerde wandeltochten ma-
ken. Vooral ook buiten Nijmegen en Ne-
derland zijn er enorm veel mogelijkheden.

Binnen het KSCC richten de activiteiten
zich uiteraard vooral op de derde week
van juli. En dat begint al in januari als de
eerste berichten worden opgepakt van
de stichting De 4Daagse. De inschrijving
loopt van begin februari tot eind maart.
Aansluitend wordt de inschrijving voor de
KSCC-verzorging geopend. Dat gaat via
een website (www.ksccvierdaagse.nl). Er
zijn plannen om deze website begin 2019
opnieuw in te richten. Vanaf het voorjaar
worden mensen gepolst aangaande be-
schikbaarheid voor de verzorging. Het
gaat om mensen op de bussen en rust-
posten, maar ook om hen die blaren prik-
ken, spieren masseren en voeten
verzorgen. In een carrousel worden bus-
sen geregeld, worden ontheffingen aan-
gevraagd, zowel bij gemeenten als bij het→

www.ksccvierdaagse.nl
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organiserend comité van de 4daagse, de
materialen worden nagekeken en aange-
vuld, de groepsapp wordt geactiveerd en
op enig moment worden de boodschap-
pen gedaan. Vorenstaande is misschien
niet volledig, maar u begrijpt dat veelal
achter de schermen er het nodige wordt
gedaan. En omdat KSCC Nijmegen lid is
van de Koninklijke Wandelbond Neder-
land vindt er onderling de nodige com-
municatie plaats en
informatie-uitwisseling.

Wandelen blijft boeien, het is eenvoudig,
nooit een wedstrijd tegen een ander, het
geeft lichaam en geest kracht en er is een
grote kans dat er prachtige ontmoetingen
bij plaatsvinden.

Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het pro-
gramma:

25 en 26 augustus
Jubileumtocht in Nijmegen
Sportvereniging De Lange Afstand Tippe-
laars
Afstand: 180 km
 Starttijd: 04.30 uur
 Startplaats: Het Kolpinghuis
 Smetiusstraat 1 6511 ER Nijmegen
 06-12503171 (alleen op 25 en 26 aug)
www.delat.nl
info@delat.nl

1 september
14e Bourgondisch Fruitwandelen in Bene-
den-Leeuwen
 Stg. Maas en Waalse Dijkenloop
 Startplaats: de Rosmolen
 Leliestraat 19 6658 XN Beneden-Leeuwe-
nen
www.dijkensport.nl
wandelen@dijkensport.nl

1 september
72e Airborne wandeltocht in Oosterbeek
 Politie Sportvereniging Renkum
 Afstand: 10-15-25=40 km
 Starttijd: 07.30 – 13.30 uur
 Startplaats: sportpark Hartenstein
 J.J. Talsmalaan 13 6862 BZ Oosterbeek
 026-3337960
www.airbornewandeltocht.nl
secretariaat@airbornewandeltocht.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (hoofdzake-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Loenen op 25 en 26 augustus 2018.

Veel wandelplezier en een hartelijke
groet,

Henry Mooren

www.delat.nl
mailto:info@delat.nl
www.dijkensport.nl
www.dijkensport.nl
mailto:wandelen@dijkensport.nl
mailto:wandelen@dijkensport.nl
www.airbornewandeltocht.nl
www.airbornewandeltocht.nl
mailto:secretariaat@airbornewandeltocht.nl
www.wandel.nl
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WINDKANTER

Onlangs kwam ik in de krant een artikel
tegen over een radicale anti-vleeslobby in
Frankrijk die op oorlogspad zou zijn en
vernielingen aanbrengt bij winkeliers die
vleeswaren verkopen en winkelramen
beschildert met teksten die slagers
bestempelen als 'moordenaar'.
Honderden van deze incidenten zouden
er het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden. Zij willen iedereen die
vlees eet en verkoopt gelijkstellen met
criminelen en iedereen moet voldoen aan
hun eisen. Zij willen als kleine minderheid
hun levensstijl en ideologie dwingend
opleggen aan de meerderheid. We
zagen dat in ons land ook al bij de Zwarte
Pietendiscussie. We leven blijkbaar in een
maatschappij waarin georganiseerde
groepen anderen dicteren wat ze
moeten doen, denken en voelen. Als
liefhebber van een rokertje volg ik soms
wat geamuseerd de felle discussies die
plaatsvinden in de wandelgangen van de
tabakswereld. Kijk, roken is slecht voor de
gezondheid, daarover geen twijfel en ik
ben er ook in geslaagd mijn kinderen en
kleinkinderen van het roken af te houden.
Eenmaal verslaafd kom je er niet of heel
moeilijk vanaf. Eens is het ik me gelukt tien
jaar niet te roken maar een sigaretje

tijdens een verjaardagsfeestje deed me
de das weer om en ik pufte weer vrolijk
verder net als vroeger. Tijdens de vele
nachtelijke vaaruurtjes die we als schipper
maakten leek het toch het aangewezen
middel om, naast zwarte koffie, wakker te
blijven en dit smoesje was voldoende om
me gerust te stellen. Niet vergeten mag
worden dat roken heel lang werd gezien
als een onschuldig genotsmiddel en zelfs
op het internaat mochten we als
leerlingen in de eerste klas van de
middelbare school van de Broeders
gewoon een saffiaantje opsteken, we
waren toen 12 jaar. Als je zeventig jaar (-
10) heb gerookt is stoppen een 'hell of a
job' geworden. Toch ben ik van mening
dat, ondanks de goede bedoelingen, in
de antirookcampagne teveel op de man
wordt gespeeld. Een voorbeeld: onlangs
tijdens een korte wandeling snoof ik de
sigarenrook op van een merk dat mijn
vader zaliger ook gebruikte. Op een
bankje trok een bejaarde man op zijn
gemak aan zijn sigaar en ik ging naast
hem zitten. 'Smaakt het?', vroeg ik
vriendelijk. 'Ja hoor, heerlijk', was zijn
antwoord. We raakten in gesprek en hij

vertelde dat hij in het bejaardenhuis niet
mocht roken en daarom maar de
buitenlucht opzocht om van zijn sigaartje
te genieten. Hij bleek al 91 jaar te zijn en
voelde zich nog kerngezond. Plots
passeerden er een paar jongelui, amper
droog achter de oren, die haast in koor
riepen: 'Hé. asociale profiteur, doe die
stinkstok uit je bakkes, we zitten niet op die
vieze lucht van jou te wachten!' Het is best
mogelijk dat ik me er nog meer aan
ergerde dan hij want hij bleef kalm en gaf
geen weerwoord. Tijdens ons verdere
gesprek bleek dat hij in het verzet had
gezeten en daarvoor was gedecoreerd,
als dienstplichtige 2 jaar in Indonesië had
doorgebracht en ook weer gedecoreerd,
Zijn gezin met hard werken groot
gebracht en eenmaal gepensioneerd als
vrijwilliger de plaatselijke voetbalclub
gediend en nog een poos bij de
brandweer gezeten. Een man waar je
tegenop moet kijken en dan passeren er
een paar snotneuzen die hem uitmaken
voor 'asociaal' als dank voor zijn inzet. Wie
is en nu in werkelijkheid de asociale?'
Daarom nogmaals, wordt er niet teveel
op de man gespeeld? De anti-rooklobby
moet zich realiseren dat wie storm zaait,
agressieve mensen aanzet tot zulk
schofterig gedrag tegen eerzame burgers
en dat misschien ook nog goedpraat met:
'Dan moeten ze maar stoppen met roken!'
De lezer trekke zijn conclusie.
Corvee.



Christoffel Nieuws pagina 22← terug naar pagina 1

A A N K O N D I G I N G

Beste mensen.

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de feestelijke
presentatie van mijn boek:

‘’ WAT DE MAAS BRACHT, BEHALVE WATER ’’

Het thema water vormt de basis van dit boek,
met verhalen en foto’s van vroeger en nu.

Aanvang en locatie:
Donderdag 13 september, van 19.00 tot 21.00 uur,

Partyschip ’’De Stadt Wessem’’ van Rederij Cascade,
Aan de Cruiseterminal in Maasbracht, Havenstraat.

Tegenover Café Het Wiel.

Met vriendelijke groeten.
Noud van der Zee.

Groeten uit Sursee aan de Sempachersee, Zwitserland

Van Jolanda en Henry Mooren

Groetjes uit Rotterdam
Lies Breevoord, Mia Meesters, Ria Lentjes, Annie Lischer,

Annie Derksen en Cora Peperkamp
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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.

Eens viel er een vlak bij ons. Wij plat op de
grond met je neus in het zand. Dat had die
mof ons geleerd. We hadden weer geluk. Hij
viel in het zand. Het zand spoot meters om-
hoog, je voelde de luchtdruk duidelijk langs je
heen gaan. Ik schrok me lam. De Rotterdam-
mer was ook bleek om z'n neus. Toen het
voorbij was zetten we het op een lopen naar
de bunker. De Duitsers hadden achter de
spoordijk over de grond zigzag prikkeldraad
gespannen. Door mijn grote haast zag ik het
niet en viel er plat op mijn buik in. Een flinke
schram op mijn voet en een op mijn been. En
de broekspijp van de knie tot onder openge-
scheurd. Bloeden als een rund. Een van die
Duitsers was van de Eerste Hulp. Hij gooide er
een dot jodium op, een verband om het
been en daar ging het weer. Ik vroeg aan die
soldaat waar dat prikkeldraad voor diende.
Dat was tegen de partizanen. Dan konden ze
niet zo snel vanachter aangevallen worden.

Onze bunker vorderde al aardig. De moffen
maakten er een echte kamer van. De zijkan-
ten werden met lakens behangen. Er kwam
een potkachel in en aan iedere kant twee
springveren matrassen. Zelfs nog schilderijtjes
aan de muur. Dat alles gingen ze 's avonds uit
de huizen halen die door de bewoners verla-
ten waren. Als je aan de Maaskant voor de
spoorlijn woonde wilde je wel weg wezen.
Mijn schoenen hadden de strijd ook opgege-

ven. Bij de paters kreeg ik een paar klompen.
Twee maten te groot maar geen keus. Een
dot stro erin en het liep weer. Die hoge piet
zag me met m’n kapotte broek en op klom-
pen. Hij zou de volgende dag voor mij een
nieuwe broek meebrengen en hij beloofde
voor een paar schoenen te kijken. Die gingen
ze ook in de verlaten huizen jatten. Hij stond
me nog uit te lachen dat ik zo geschrokken
was. Hij had wel wat anders meegemaakt. Wij
moesten onze vuurdoop nog krijgen. Nou ik
zat er niet op te wachten. Het was zo al erg
genoeg. Ik vroeg hem waarom ze niet met de
mitrailleur schoten. Hij zei: "Wij verraden ons
niet. "Als de Tommy's over de Maas zouden
komen kregen ze de volle laag. Volgens hem
kwamen ze er nooit levend over. Duitsland
was nog sterk. Ik zei tegen hem: "Hoe komt
het dan dat ze al tot hier zijn gekomen?" "Laat
maar komen", zei hij, "Bis hier und nicht wei-
ter". In Duitsland kwamen ze niet. Ik durfde
niet tegen te spreken. Ik dacht dan krijg ik
geen andere broek en schoenen. Hij kwam
van Keulen vandaan. Toen ik naar zijn gezicht
keek, dacht ik, hij gelooft zelf niet wat hij staat
te beweren. Maar tegenover zijn soldaten
moest hij zich zo voor doen.

Je zult wel denken: Waarom bleef je daar
aan het front werken? Dat was heel eenvou-
dig: Je had geen keus. Je kon wel weg lopen
maar waarheen? Ik had geen pas. Dat was
het eerste wat er gevraagd werd als ze je
aanhielden: "Ausweiss bitte". En als je ging
pleiten, waarheen? Aan deze kant van de
Maas zit je zo aan de Duitse grens, het is er o
zo smal. En waar je ook heen ging, in Limburg
was overal front. De enige hoop was dat de
Tommy's gauw de Maas over zouden steken.

Toen ik door die Duitse kijker mocht kijken
dacht ik: Verdorie een paar honderd meter
en je bent vrij. We hebben allebei nog plan-
nen gehad om de Maas over te steken. Maar
het was al december dus behoorlijk koud. Bo-
vendien stond de Maas erg hoog. De stuw in
Belfeld had niemand gestreken. De sluis was
aan de ene kant weggespoeld. Het water
had zich een weg gezocht. Het had ook stik-
donker moeten zijn. Dat was het niet met ie-
dere nacht die schijnwerpers in de lucht.
Maar goed dat we het niet geprobeerd heb-
ben dan had ik dit duidelijk niet geschreven.
Er moest nog een hoop gebeuren voordat we
bevrijd zouden zijn.
De volgende morgen om vier uur stond er
een Duitser voor ons in de kelder waar we slie-
pen. Op staan en handen omhoog. We
moesten met ons hoofd tegen de muur gaan
staan en werden bevoeld of we wapens had-
den. Aankleden hoefden we niet. We waren
de laatste weken nog niet uit de kleren ge-
weest. Boven in de stal moesten we wachten.
De twee paters waren er ook plus zeker zo'n
tien jongens die ik nog nooit gezien had. De
pater fluisterde mij toe dat het hele gebouw
was omsingeld. Een uur later waren we met
18 jongens en twee paters. Nu bleek dat die
paters 14 jongens als onderduikers hadden,
overal verstopt. De moffen waren wild "Alles
Partizanen" schreeuwden ze. We moesten in
de rij en gingen op stap. Vier soldaten gingen
mee. Ik dacht: 'nou Harry, daar ga je weer de
verkeerde kant op'.

Wordt vervolgd.
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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
Een vrouw gaat naar een psychia-
ter om over haar man te praten.
‘Mijn man gedraagt zich vreemd’,

‘s morgens drinkt hij zijn koffie en
dan eet hij de mok op. Het
enige dat overblijft is het

oor!’
‘Dat is vreemd’ zegt de

psychiater, ‘het oor is het
lekkerst.’

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

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (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

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

R. Kuyten - Joosten
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

vacature
G. Verschuren

H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 18 verschijnt op 6 september.
Deadline: 3 september.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Cor van der Veeken, Karel Schreurs,
Riet Pols, Wim Onderdelinden.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christof-
fel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Chris-
toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-
geleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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