Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 20 - 4 oktober 2018 - Jaargang 3

Van de bestuurs- en directietafel
Wanneer u dit nummer van Christoffel Nieuwsbrief
ontvangt is het 4 oktober. Deze datum is bij velen bekend als Werelddierendag. Een gezonde aandacht
voor dieren is belangrijk.

Pag

02

Jubileum intrede zuster Vincentia
Op zondag 30 september vierde zuster Vincentia (Bep
Faase) haar platina jubileum van haar intrede bij de
Zrs. van de H. Carolus Borromeüs. Bekijk de foto’s van
een mooi en gezellig feest.

Pag

07

4 oktober: St. Franciscus en dierendag
Op 4 oktober vieren we elk jaar dierendag én st. Franciscus van Assisi. Is het toeval dat beide vieringen op
dezelfde dag vallen? Dat is het zeker niet, maar eerst
meer over Franciscus van Assisi.

Pag

10

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.

Verdere inhoud:

Pag:

Jubileum sociëteit ‘De Wandelgang’
Kermisdienst in Echt en Leuth/Mop van de week
BOVAK-symposium
Wandelnieuws
Dankbetuiging van zuster Vincentia voor een fijne dag
Familieberichten
Onze jarigen/Misintenties
Onze zieken
Bericht van Kees Smeele uit Congo
Agenda’s KSCC’s en Schipperssoosen
Pas op voor nep-zorgverzekeraars-sites
Kermisdienst in Schueberfouer Luxemburg
Dieselverbod in steden in Duitsland
Korte berichten
Foto Schoolreisje naar Duitsland
Oorlogsherinneringen van een binnenvaartschipper. Feuilleton
Belangrijke telefoonnummers en websites
Colofon

2
4
5
6
8
12
13
14
15
16/17
18
19
20
21
22
23
24
25

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 2

VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Wanneer u dit nummer van Christoffel Nieuwsbrief ontvangt is het 4 oktober. Deze datum is
bij velen bekend als Werelddierendag. Een gezonde aandacht voor dieren is belangrijk. Het zijn ook schepselen Gods. In onze productiemaatschappij worden dieren
gebruikt als productiefabriek. De dieren krijgen niet de kans om
gewoon gezond te leven. Het proces wordt alsmaar opgerekt.
Tot hoever gaat dit? Welke ethische normen en waarden worden als richtsnoer gebruikt om de grenzen te bepalen wat wel
en niet goed is. Anderzijds zijn wij het die deze producten consumeren. Wij zijn er aangewend dat er in de winkels een grote
keus aan vlees en vleeswaren is.

Maar willen wij de wereld ook leefbaar maken voor uw kinderen en kleinkinderen en ook voor de ouderen natuurlijk, dan
zullen wij dit thema heel serieus moeten nemen. Planten van
bomen, het opzetten van de windmolenparken en plaatsen
van zonnepanelen, het scheiden van afval, het terugdringen
van plastic, fantastisch, het zijn heel goede ontwikkelingen.
Maar de zorg dat dieren echt dieren mogen zijn, is eveneens
een serieuze opdracht.
We zijn maar Rentmeesters op deze aarde: dus: blijf aan slag.
Natuurlijk denken mensen die bij de kerk betrokken zijn aan de
heilige Franciscus, van wie wij zijn sterfdag vieren op 4 oktober.
Lees over St. Franciscus op pagina 10.
Hij was bij uitstek de man die respect had voor de natuur en
haar bezong. Hij heeft een lied geschreven die de moeite
waard is om te overdenken. Klik op het plaatje hieronder en
bekijk en luister de video:

We denken niet altijd aan de voorgeschiedenis ervan. Toch
zou het goed zijn ons er meer in te verdiepen. Misschien zou dit
tot de conclusie kunnen leiden dat de dieren minder als product gezien worden, dan worden er minder ‘gemaakt’. Dan
kunnen er meer in een normale situatie opgroeien en toch geschikt zijn voor de consumptie. Dit zijn moeilijke afwegingen.

Op 4 oktober denken wij ook altijd aan pater Chris Eijsermans†
de aalmoezenier van het Kerkschip het Zuiden in Raamsdonksveer. Hij was bij de orde van Franciscus. Op deze dag belden
wij elkaar op om elkaar te feliciteren met deze grote patroonheilige.

← terug naar pagina 1
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Het 70 jarige intredefeest van zuster Vincentia:
gevierd op 30 september

Zuster Vincentia zal zelf wel een stukje over haar feest schrijven. Maar toch ook een kort verslagje.

Het feest was zoals altijd goed voorbereid. Door onze medewerkers en vrijwilligers. Feestelijke versiering binnen en buiten,
koor, kosters, boekjes, het hartje met haar naam, een lied van
het koor, de gebakjes met een foto van toen en nu en als een
klap op de vuurpijl, de kers op de taart: de komst van burgemeester Bruls die voor haar een verrassing in petto had. Hij
speldde op zijn eigen gebruikelijke wijze de zilveren Waalbrugspeld op: een hele maar wel verdiende onderscheiding, wel
verdiend.
Aansluitend een feestelijke receptie.

Jubileum sociëteit de Wandelgang

De Sociëteit de Wandelgang
vierde 20 september haar 25 jarig
bestaan in de Tuinen in Rotterdam.
Het was een hele drukte. Een teken dat de Wandelgang ook na
25 jaar nog springlevend is. In een
toespraakje werd 25 jaar teruggegaan. De sociëteit had haar
eerste bijeenkomst in de kantine van Nedlloyd. De oprichters
van toen wilden een brugfunctie maken tussen de verschillende takken van sport in de binnenvaart.
De binnenvaart verkeerde in een moeilijke tijd: Beurs en vrije
vaart stonden als kemphanen tegenover elkaar. Blokkades,
stakingen etc. , allemaal om de beurs te behouden en in de
zijlijn de wettelijke affichage van het verkeer Noord-Zuid deden
de binnenvaart geen goed. Er werd wel gedebatteerd maar
er was geen dialoog. Dat betekent dat ieder aan zijn standpunt vasthield en de inzichten niet werden gedeeld.
Daarna heeft de Sociëteit een hele ontwikkeling doorgemaakt
totdat de heren Ad Kriesels, Ad Kraay en Ruud de Jong er
nieuw leven inbliezen. De Sociëteit veerde weer op. Het aantal
bezoekers groeide.
Maar in de tijden van de economische crisis liep het bezoek
terug. Vertegenwoordigers van banken en makelaars kwamen
er nauwelijks. Jongeren lieten het afweten. Dus er werd een
andere weg gezocht om de Wandelgang nieuw leven in te
blazen. De Wandelgang is diverse keren verhuisd van plaats
van samenkomst. En toen zij een aantal jaren in het ARA hotel
in Zwijndrecht had plaats gevonden, vond het bestuur tijd voor
een nieuw onderkomen.

← terug naar pagina 1
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VAN DE BESTUURSEr werd gekozen voor de Maas in RotEN DIRECTIEterdam, een onderkomen van de zeilvereniTAFEL
ging Maas. Daarna verhuisde de sociëteit nog

een keer en nu komen wij samen in de Tuin aan
de Plaszoom in Rotterdam.

Zondag 6 oktober 19.00 uur Kermis in het schuttersgebouw ‘De
Vriendenkring’, Steenheuvelsestraat 39 in Leuth.
Iedereen van harte welkom.
Zondag 7 oktober, feest ook van Maria Rozenkrans kermis mis
in Echt.
Aanvang 10.45. Peter Roufs heeft zoals altijd de viering weer uitstekend voorbereid.
De Kermis mis is in Echt in de autoscooter
van de fam. Hinzen met muzikale medewerking van zanggroep ‘Mes Amis’ uit Koningsbos en het Kermisconcertorgel van
de fam. Hinzen. Celebranten: pastoor
Rainer Kanke en ondergetekende.

MOP
Daar werd haar 25 jaar jubileum gevierd. Met een korte film
werd de geschiedenis weergegeven en werd er een felicitatie
en een wens naar de toekomst uit.
Met een hapje, een drankje, gezelligheid werd dit jubileum gevierd: Sociëteit de Wandelgang: Volaan Vooruit, een goede
en behouden vaart.
Kermis in Nijmegen en een kermis mis in Leuth en Echt
Vrijdag aanstaande begint de kermis in Nijmegen die duurt tot
en met 14 oktober. Een lint van attracties loopt door de stad
naar de Waalkade.
Hopelijk is het weer goed. Dat is fijn voor de exploitanten en
voor de kermis bezoekers.

Ha Ha H
a
Ha Ha

Een gast in een restaurant:
‘Ik weiger deze rosbief te eten.
Roep de manager!’
Ober:
‘Dat heeft geen zin,
meneer.
Hij wil het ook niet eten’.

Ha Ha

Ha Ha

← terug naar pagina 1
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BOVAK symposium: ‘De toekomst van de
Nederlandse kermis’

Maandag 1 oktober vond er een symposium plaats over
de toekomst van de kermis. Hoe ziet de kermis er uit in 2028.
Exploitanten, wethouders, kermismeesters en kermisorganisatoren bogen zich over dit onderwerp. In vier groepen werd een
aantal vragen besproken die met het economische, maar ook
met de stijl van pachten en beprijzen te maken hadden. Kortom kansen en bedreigingen.
Wethouders van enkele
gemeenten mochten
vertellen hoe zij de kermis
zagen en hoe zij met de
exploitanten de kermis
organiseren. Altijd goed
om geinformeerd te zijn.
In de loop der jaren is er
ook bij het pastoraat de
nodige kennis opgebouwd waarvan het
goed is deze met andeAtze J. Lubach(l), voorzitter van de BOVAK en
ren te delen.
Geert Gabriëls, wethouder van Weert

De informatie die uit de werkgroepen kwam, vormt voor het
bestuur van de BOVAK het nodige huiswerk: zoals aanbevelingen en conclusies, die op de jaarvergadering van de BOVAK
aan de orde komen.
Het symposium vond plaats in het gemeentehuis in Weert.
Daarvoor werd de raadszaal ter beschikking gesteld. Na afloop een rondgang over de kermis, een bezoek aan de commandopost van de gemeente en politie, met als afsluiting
poffertjes in de poffertjeskraam van de familie Van Meeteren.
Al met al een zeer geslaagde dag.

Om alvast in uw agenda te noteren:
Zondag 28 oktober gedenken wij in het kader van Allerzielen,
de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. 1 november
2017- 28 oktober 2018.
De betreffende families ontvangen binnenkort een uitnodiging
hiervoor.

Een heel fijn ( kermis) weekend.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

← terug naar pagina 1
Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,

WANDELNIEUWS

, dat
is een regionale spreuk om mensen uit te
nodigen een paar vrije dagen bijvoorbeeld
in de Achterhoek door te brengen. Uiteraard
promoten meer provincies en steden hun
groen, hun historische stadscentra, hun prachtige rustgebieden met een afwisselend dierenrijk
om mensen te laten ontspannen. En als dat samen gaat met een beetje lichamelijke inspanning is de break een heel nuttige. Het kan ook
met een beetje meer inspanning om delen van
de Elfstedentocht of het Pieterpad af te leggen.
Dan is het niet alleen de spieren die een mooie
onderhoudsbeurt krijgen, maar ook de ogen
worden geprikkeld door opvallende gevels, dijklandschappen en speelse waterpartijen.
Nu al komen er geluiden over de 103e Vierdaagse van Nijmegen. Zij die uitkijken naar de
eerste deelname komen met vragen over enige
zekerheid. Of, hoe kan de loting worden omzeild? In ieder geval niet door ergens een geldbedrag achter te laten. Een optie is wel om
mee te doen aan het voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse. In de eerste maanden van
2019 kunnen mensen die de Nijmeegse Vierdaagse willen toevoegen aan hun activiteitenlijst, een programma doorlopen om meer kans
op succes te hebben. Daaraan zijn kosten verbonden. Op
http://www.viavierdaagse.nl/pagina/wat-is-viavierdaagse
is meer te lezen, maar nog niet over het programma van 2019.
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Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltochten op het programma:
6 oktober
12e Middeleeuwse Wandeltocht in Doornenburg
Afstanden: 17,5-25 km
Starttijd: 09.00-10.00 uur
Startplaats: kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27 6686 BS Doornenburg
06-27507051 www.debolbemmel.nl
13 oktober
Herfstdagtocht in Berg en Dal
Afstanden: 25-40-60 km
Starttijd: 07.30-10.00 uur
Startplaats: kantine tennisvereniging Berg en Dal
Molenbisweg 10 6571 BA Berg en Dal
024-3225570 www.delat.nl
14 oktober
67e Spac Sport Herfstkleurentocht in Nijmegen
Afstanden: 5-10-15-20-25-30 km
Starttijd: 09.00-14.00 uur
Startplaats: de Leemkuil
Luciaweg 2 6523 NK Nijmegen
06-48403731
www.wandelvereniginggelderland.nl
Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Garderen op 3
oktober, in Otterlo op 6 oktober, in Epe en
Voorst op 6 en 7 oktober, in Wekerom op 13 oktober, in Aalten en Loenen op 13 en 14 oktober
2018.
Veel wandelplezier en een hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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Jubileum
Intrede
Zuster
Vincentia
Op zondag 30 september vierde zuster Vincentia (Bep Faase) haar platina jubileum van
haar intrede bij de Zrs. van de
H. Carolus Borromeüs. Om
11.00 uur was er een eucharistieviering uit dankbaarheid.
Na de viering kreeg de zuster
de Zilveren Waalbrugspeld opgespeld door burgemeester
Bruls van Nijmegen. De middag werd vervolgd met een
kopje koffie of thee en er was
de gelegenheid de zuster te
feliciteren.
Wilt u alle foto’s zien ga naar:
www.kscc.nl/fotovideo/

Foto’s: Gerus Brugman

← terug naar pagina 1
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Dankbetuiging van Zuster Vincentia:
Dankbetuiging

Het gedicht ‘Helpen’ is geschreven voor de zuster door haar
neven en nichten.

Lieve mensen,
Wat een ongelofelijk mooie dag hebben jullie mij bezorgd. Eerst
de eucharistieviering, een krachtbron waaruit wij mogen leven. De
aalmoezenier heeft op een gewone, menselijke manier, heel wat
mensen steun meegegeven. Heel veel dank daarvoor.
Dan burgemeester Bruls: wat een enorme verassing. En dan het
‘wonder’ dat dit niet van te voren in onze gemeenschap is uitgelekt.
Dank aan allen die hebben meegewerkt om dit feest te doen slagen. Ik ga niemand extra noemen om niemand te vergeten. Maar
dank, dank aan allen. Zeker ook de aanwezigen. Zonder hen was
het niet zo’n groot feest geworden.
Ten slotte de vele, vele cadeaus. Enveloppen met inhoud: die ga ik
goed besteden.
U allen wens ik veel bemoediging, vertrouwen en liefde. Samen
verder en proberen van iedere dag die ons nog gegeven wordt een
mooie dag te maken. Gaat u mee op deze tocht?
In Gods naam: Volaan Vooruit.
Jullie dankbare Vincentia, jullie Bep.

Helpen
Ik ben gewoon anders als de rest,
en de wereld om mij heen begrijpt
mij niet zo best.
of misschien weet ik te veel,
ik zie niet alleen groen grijs en geel.
ik zie de mensen achter hun problemen
en zo moeten ze mij maar nemen.
Het liefst help ik iedereen,
maar ik dan? Ik ben alleen,
met God ja dat wel,
dus ga ik verder snel!
belangrijk ben ik niet,
er is toch niemand die mij echt ziet.
het maakt niet uit, ik overleef het wel.
er zijn mensen die mij nodig hebben toe maar snel.
het maakt niet uit als je mij niet ziet,
maar vergeet die ander niet.
Help zoveel je kan
en God is bij je dan.
Het zal je motiveren
om nog zo veel meer
over hem te Ieren.

← terug naar pagina 1
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4 Oktober: Sint Franciscus en dierendag
Op 4 oktober vieren we elk jaar dierendag én st. Franciscus van
Assisi. Wat heeft dat met elkaar te maken? Of is het toeval dat beide
vieringen op dezelfde dag vallen? Dat is het zeker niet, maar eerst
meer over Franciscus van Assisi.
Franciscus
Franciscus van Assisi (echte
naam: Giovanni di Pietro Bernardone) werd in 1181/82,
als zoon van een rijke lakenkoopman in Assisi (Umbrië,
Italië) geboren. Zijn naam
was Giovanni (Johannes),
maar zijn vader gaf hem al
snel de bijnaam ‘Francesco’,
‘Fransmannetje’. Zijn vader
had namelijk al zijn rijkdom
aan Frankrijk te danken. In
zijn jeugd was Franciscus de
leider van de jongeren en
gangmaker van elk feestje in
zijn geboortestad. Hij groeide
op in een tijd van vele spanningen: tussen keizer en
paus, tussen steden onderling en tussen burgers (met
geld) en adel (met macht). Oudst bekende afbeelding van St. Franciscus
De rijke burgers van Assisi lukte het de edelen de stad uit te jagen
naar buurstad Perugia. Er ontstond een burgeroorlog tussen beide
steden en Franciscus trok mee ten strijde. De oorlog verliep funest
voor Assisi. Franciscus werd in de gevangenis gezet (omdat zijn vader hem in rijke, mooie kleren gestoken had, werd hij niet gedood).
Toen Franciscus ziek werd, kon zijn vader hem vrijkopen.

Alle schepselen broeders en zusters
Aangedaan door de gruwelijkheden van de oorlog zwierf Franciscus
rond. Zo had hij een bijzondere ontmoeting met een melaatse, waar
men normaal met een grote boog omheen liep, kreeg een opdracht van de Gekruisigde (“Zie je niet dat mijn Huis is verval is. Ga
heen en herstel mijn huis!”) en hoorde een preek over de uitzending
van de apostelen (“neem niets mee…”). Dit zette hem ertoe aan te
gaan leven ‘volgens het Heilig Evangelie’. Bezitloosheid, vrede, broederschap en goede omgang met de Schepping stonden hierbij
centraal. Franciscus zag de schepselen, bijvoorbeeld de zon, het
water, de dieren en alle mensen, als zijn ‘broeders’ en ‘zusters’. Ze
waren, net als hij, geschapen door God. Franciscus’ manier van leven vond gauw navolging: eerst medebroeders (de minderbroeders,
dat wil zeggen ‘broeders van de minderen’ – de armen, de zieken,
de zwakken), daarna zusters (de Arme Vrouwen, tegenwoordig naar
hun medestichteres st. Clara van Assisi ‘clarissen’ genoemd) en een
beweging van franciscaans geïnspireerde leken: de derde orde of
OFS (Orde van Franciscaanse Seculieren).

→

← terug naar pagina 1
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Franciscus’ ontmoette in zijn leven onder andere de sultan van
Egypte (dwars door de kruistochten heen!), verzoende de stedelingen van Gubbio met een bloeddorstige wolf, liet de eerste kerststal
bouwen (om zichtbaar te maken in welke armoedige omstandigheden God mens was geworden) en was zo betrokken op Jezus’ lijden
aan het kruis, dat hij een kleine twee jaar voor zijn dood, de stigmata, Christus’ kruiswonden ontving.
Hij stierf even buiten Assisi op 3 oktober 1126. Hij werd op 16 juli 1228
heilig verklaard door paus Gregorius IX. Hij ligt begraven in de ‘Basilica San Francesco’ in Assisi. Tot op de dag van vandaag is hij voor
honderdduizenden mensen een inspiratiebron.
Dierendag
De geschiedenis van dierendag begon mei 1927 in het Tsjechische
Brno, toen Ilse Winter een brief schreef aan Margaret Ford (voorzitster
van de wereldvereniging van de dierenbescherming) in Londen,
waarin ze voorstelde om jaarlijks een dag speciaal aan de dieren te
denken. De dames kwamen overeen dat 4 oktober, de dag dat
Rooms-katholieke Kerk Sint Franciscus gedenkt, een geschikte dag
zou zijn. Franciscus had toch immers iets met dieren. Twee jaar later,
op een congres in Wenen, werd dit formeel goedgekeurd. In Nederland was in 1930 de eerste dierendag.

Verenging
Franciscus had inderdaad iets met dieren. Hij verzoende een bloeddorstige wolf met de stedelingen van Gubbio, preekte meermaals
voor de vogels, redde duiven van de verkoop en hielp slakken en
wormen bij het oversteken. We moeten dat beeld echter niet romantiseren. Het ‘knuffelen’ met dieren is een echt hedendaags verschijnsel. Dat zal Franciscus niet gedaan hebben. Hij was ook geen
vegetariër. Dat bestond gewoonweg niet in de Middeleeuwen, daar
werd niet over nagedacht. Verder bedelden Franciscus en zijn broeders vaak hun eten bij elkaar en namen in dankbaarheid aan wat zij
ontvingen – ook vlees. Franciscus was echter meer dan alleen bezig
met de dieren en de rest van de schepping:zoals gezegd stonden
bijvoorbeeld ook de vrede, eenvoudig leven en broeder/zusterschap hoog in zijn vaandel. Pas vanaf begin twintigste eeuw
zien we overal een verenging in het beeld van Franciscus: beeldjes
waarin hij omringd wordt met dieren zijn uit deze tijd. Franciscus
wordt ‘de ecoheilige’. Nu is het zeker goed dat er aandacht is voor
dier en milieu. Daar zal ieder lid van de franciscaanse familie achter
staan, maar het is eigenlijk jammer dat het beeld van Franciscus in
de ogen van vele mensen zo verengd is.
Met dank aan Katholiek.nl

← terug naar pagina 1
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DOOP
Op zondag 7 oktober wordt Iris Cornelia Andrea van
Heesewijk gedoopt. Iris en het dochtertje van Williëne van
Fessem en Robert van Heesewijk. Peetoom is William van
Fessem. Aanvang 16.00 uur op het KSCC parochiecentrum
Nijmegen door aalmoezenier Van Welzenes sdb.
Correspondentieadres: Rechtestraat 11 5352 LL DeursenDennenburg
OVERLEDEN
Op dinsdag 25 september is door een tragisch ongeval, in
de leeftijd van 42 jaar, Johannes Andreas Gerardus
(Jochem) Raaijmakers overleden. Vriend van Judith.
De crematieplechtigheid werd gehouden op dinsdag 2
oktober in de aula van crematorium Waalstede te Nijmegen.
Correspondentieadres: Wingerdstraat 21, 6641 BL Beuningen.
VERHUISD
Per 1 oktober 2018 zijn Wim en Annie Huibers-van Lent verhuisd van
Schoolpad 4 in Ewijk naar Bongerdstraat 68, 6641 BG Beuningen.
Christa Stevens-Wels is verhuisd van Waalhaven 1K, Nijmegen en
Vordenseweg 6-332 7241SB Lochem naar Kraakselaan 14L, 6981HG
Doesburg.

← terug naar pagina 1
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Dhr. Wim Wanders, ms. “Thuvine”; dhr. T. v.d Heuvel;
dhr. Sjef van Emmerloot, ms. “Fossa”; dhr. Joris Verberck;
Pluk Voorwinde; dhr. Theo Berends.
Carel Dekker; Rudy Kulka.
Dhr. Louis Janssen m/s Jolles; Jolien Buil.
Dhr. Henry Mooren, Spes Nova; dhr. M. Adams;
Anouk Janssen.
Mevr. Anny van Dijk-van Meegen; mevr. Wigman-van
Steen; Twan Nefkens; Peter Vermaas; mevr. Dora van
Neyenhof; Annie Driedijk, m/s Geertruida;.
Pieter de Bot.
John Peters; mevr. Geertje Barelds; Dennis Siemons;
Mia Bom.
Mevr. Pita Kusters; Lisa Keuvelaar.
Mevr. Strijbosch; dhr. John Joosten; Tonny Driessen;
Florian Rigter.
Satu van Steen; Irma Wooning.
Renilde van de Hoeven; Lars van Meegen; Irene Schenk;
Malou Oome.
Dhr. Jan Heymen jr; Anna van Neyenhof; Lisanne
Broeken.
Jos de Bruin.
Mevr. Semper; Doortje van Lent; Piet Leensen;
Corina Hoefnagels.

INTENTIES VOOR ZONDAG 7 OKTOBER 2018
Jochem Raaijmakers; mevr. Miek Broekmeulen – Tonissen
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink; mevr. Truus Bluemer - Leensen;
ouders Leensen-Berendts; dhr. R. Scheers; dhr. J. Kersten;
dhr. Janus Poppelier; ouders Kuenen- van der Asdonk
Hettie van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr.
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden
ouders de Beijer-Stûmm en Joke de Beijer Fransen
dhr. J. Hommes; ouders Wanders-Bosman
dhr. T. van Gils en overledenen uit de fam. van Gils
Tjek van Ophuizen en Theo van Ophuizen sr.
INTENTIES VOOR ZONDAG 14 OKTOBER 2018
ouders de Bot-Neff; Herman van den Brink en Nancy Rensen – van
den Brink en familie van den Brink; dhr. H. Zens
dhr. Thijs Jegen bestuurslid landelijk KSCC
dhr. R. Hemmerle; zr. Fulgentia (T. Gerrits)
ouders Daanen-van der Donk; dhr. Toon Bosman
dhr. Willie Sanders en ouders Sanders-Jansen
dhr. W. Heijmen ms "Hermina" en Thade Driessen
dhr. J. Heijmen sr. en familie Heijmen; dhr. Joop Derksen
dhr. H. Reijmers sr. "La Passerelle" en Hettie van Bon
dhr. Theo Fortuin; dhr. Janus Poppelier

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Dhr. Theo Roelofs is thuis herstellend.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276, 6512
AC.
* 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.
* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, ZORGCENTRUM ALDE STEEG,
BONGERDSTRAAT 84, 6641 BG.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

* Dhr. Albert Poppelen. (Pro Persona – Maria MacKenzie).
NIJMEGEN, PANOVENLAAN 25, 6525
DZ.
* 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 WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Hennie Broeders van m/s Ingona.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
Thuis Polderlaand 16 Hendrik Ido Ambacht

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.
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Van Kees Smeele missionaris (Vastenactie) in
de Congo ontvingen wij enkele foto’s en het
volgende bericht:
Beste familie en vrienden,
Ja de feestelijkheden bij mijn 80ste verjaardag
zijn achter de rug. Een geweldig feest, dankzij
ook jullie allen steun om deze dag onvergetelijk te maken.
De foto’s laten iets zien van de dag. De zuster
in het blauw naast mij op de foto was afgelopen zondag ook in een feeststemming vanwege haar viering van 50 jaar kloosterleven.
Later meer nieuws.
Allen hartelijk gegroet en tot wederhoren.
gegroet uit de Congo
Kees.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018
Zondag
Woensdag

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge14.00 uur
opend.

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT oktober 2018
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Di. 16-10

13.30 uur

Za. 27-10

20.00 uur

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 zondag van de
maand

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

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

Jaarlijkse modelbouwtentoonstelling van zelfgemaakte schepen, kranen of schilderijen. Wilt
u zelf iets tentoonstellen bel dan met J. Wijnen
tel: 06 – 10 97 92 95.
Dansavond in Restaurant Paviljoen Develhof,
Parklaan 1 te Zwijndrecht. Toegangsprijs € 10,U hoeft u niet van te voren aan te melden. Op
deze avond kunt u zich ook al aanmelden
voor het a.s. Kerstbal op 14 december.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas oktober 2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

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

Do. 25-10

14.00 uur

Soosmiddag

Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com
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AGENDA KSCC NIJMEGEN oktober 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
15.30 uur
Bezorging Christoffel Nieuwsbrief
Donderdag
19.00 uur
Repetitie KSCC koor
Vrijdag
10.00 uur
Bloemschikken voor de kerkviering

Za. 6-10

19.00 uur

10.45 uur
Zo. 7-10

16.00 uur
Di. 9-10

Do. 11-10

Di. 16-10

9.00 uur
9.00 uur
17.15 uur

9.30 uur

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Kermis Mis ter viering van de opening van de
kermis in Leuth. In het schuttersgebouw ‘De
Vriendenkring’ aan de Steenheuvelsestraat 39.
Kermis mis Echt in de autoscooter van de fam.
Hinzen met muzikale medewerking van zanggroep ‘Corde et Animo’ uit Maria-Hoop en het
Kermisconcertorgel van de fam. Hinzen. Celebranten: aalmoezenier Van Welzens sdb en pastoor Rainer Kanke.
Doop van Iris van Heesewijk, dochter van
Williëne van Fessem en Robert van Heesewijk.
Vergadering VvE Lunet
Bijeenkomst Wijgula
Vergadering Stedelijk Netwerk uit Arnhem en
Nijmegen over duurzaamheid. In Hotel van der
Valk Nijmegen-Lent, Hertog Eduardplein 4 Nijmegen. Lees er hier meer over.
Mannheim Conferentie over de binnenvaartwetgeving & 150 jr. Jub. Akte van Mannheim in
University of Mannheim/ Mannheimer Barockschloss, Schloss Rittersaal, 68131 Mannheim.

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

← terug naar pagina 1

PAS OP!
voor nep-zorgverzekeraarssites op internet
Criminelen hebben honderden phishingsites gemaakt om de zorgdata van mensen buit te kunnen maken. De reden: zo
vlak voor de jaarwisseling gaan veel
mensen zich heroriënteren op hun zorgverzekeraars. Daarbij moet u goed opletten.
De Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN) onderzocht bijna 15.000
sites met een webadres (url) dat lijkt op
dat van een zorgverzekeraar. De stichting
vond zo 451 phishingsites. De namen van
de websites lijken op die van de verzekeraars, zoals bijv. www.asr-live.nl of
www.univezorgzaam.nl. (Deze twee zijn
dus nep! Beide sites probeerden u tevens
over te halen een ‘veilige browser’ te installeren. Maar in werkelijkheid installeerde u een malware-programma. Volgens
de SIDN ging het om moeilijk te verwijderen malware.)
Andere adressen verschillen maar één
letter van de echte. Een tactiek die typosquatting wordt genoemd. De crimineel
hoopt dat de argeloze bezoeker de spelfout in de link niet opmerkt, of dat de
consument zelf een typefout maakt. (Bijv.
Het cijfer 0 wordt getypt i.p.v. de letter
O.)
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De crimineel probeert uw zorggevens in
handen te krijgen, om ze te gebruiken
voor het onterecht declareren van zorgkosten.
U moet dus goed opletten of u bij de juiste website van een zorgverzekeraar zit.
Het is moeilijk om op voorhand precies
aan te geven hoe u kunt weten dat een
website fout is. Maar gebruik uw gezonde
verstand. Installeer geen programmatjes
van zo’n website of zogenaamde veilige
browsers. Vul geen zorggegevens in en al
helemaal geen wachtwoorden. Want bedenk! Vraagt een echte zorgverzekeraar
om al die gegevens alleen maar om u
een aanbieding te doen? Nee dus.
Het SIDN zal de aangetroffen nepsites laten verwijderen, maar de kans is groot
dat de betrapte criminelen doorzetten en
nieuwe nepsites lanceren. Waakzaamheid blijft dus nodig.
Het verdient aanbeveling om gebruik te
maken van een goed antivirusprogramma en een programma dat uw computer
beschermt tegen malware.
Op de website www.seniorweb.nl vindt u
alles wat u moet weten over het beveiligen van uw computer. Het gebruik van
de website is gratis.

← terug naar pagina 1
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Cultureel erfgoed op de jaarmarkt
Kermisdienst met zegening van een draaiorgel
Luxemburg. Ook de kermisdienst 2018 was een van de hoogtepunten van de Schueberfouer, die dit jaar voor de 678e keer
op het Glacisfeld plaatsvond.
Aan het altaar, rijkelijk versierd met bloemen, werd aalmoezenier Patrick Muller omringd door zijn geestelijke broeders pater
Bernard Van Welzenes uit Nederland en pater Kristiaan Van
Der Linden uit België.

Hij had nog nooit eerder een zegen gegeven aan een draaiorgel in de Glaciskapel. Gods zegening stond centraal in de
preek van pater Bernard, die de zegening vond getuigen van
het katholiek geloof en een belangrijke uiting van vreugde,
hoop en saamhorigheid.
Na de inwijding van de kerk was het aan eigenaar Steve Kayser om de draailier te laten klinken en de kermismensen te behagen met de "Hämmelsmarsch" en de Marialied "Léif Mamm".
Het draaiorgel is een origineel instrument van de firma Raffin uit
Überlingen uit de jaren 1970. In de toekomst wil Steve Kayser dit
cultureel erfgoed, op jaarmarkten en dorpsfeesten, laten herleven.
LuWo (overgenomen uit een Luxemburgse krant)

← terug naar pagina 1
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Dieselverbod in Duitsland
Controleer of je dieselauto een Duitse stadskern in mag!
Duitse steden mogen oudere, vervuilende dieselauto's weren
uit delen van de gemeente (de zgn. milieuzone of “Umweltzones”) om de luchtkwaliteit te verbeteren. Steden die dat niet
willen, kunnen tot zo'n maatregel worden gedwongen.
Miljoenen automobilisten krijgen ermee te maken. In Duitsland
rijden op dit moment zo'n 15 miljoen dieselauto's. Een groot
deel voldoet niet aan de Euro-6-norm, een Europese emissiestandaard voor voertuigen die sinds 2015 verplicht is.
Welke autobezitters hebben dus iets te vrezen?
Dat zijn de eigenaren van een dieselvoertuig dat niet voldoet
aan de zogeheten Euro 6-norm. Deze emissiestandaard geldt
sinds 2015 voor nieuwe auto's. Zoals eerder gezegd voldoen in
Duitsland 10 van 15 miljoen dieselauto's daar niet aan.
Je kunt online checken of jouw auto aan Euro 6 voldoet. Bijvoorbeeld door op de website van overheidsinstelling RDW je
kentekennummer in te vullen. De info staat onder het tabblad
Motor en Milieu. Het staat ook op je kentekenbewijs.
Aan de hand van uw milieuclassificatie moet u een bepaalde
milieusticker voor uw auto aanschaffen. Ga voor meer informatie naar de ANWB-website.
Tot nu toe heeft alleen Hamburg een dieselverbod voor een
aantal straten ingesteld. Düsseldorf en Stuttgart overwegen
een verbod.
En als je auto rijdt op benzine?
Nou, als die voor 1999 is geproduceerd, ben je mogelijk in de
toekomst ook niet meer welkom in de stad. Sinds dat bouwjaar
is de Euro 3-emissienorm van kracht. Dit wordt de nieuwe ondergrens voor toelating tot een stad of bepaalde wijken.
Maar let op: deze criteria zijn nog niet ingevoerd. Daar moeten
de steden eerst nog een besluit over nemen.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 21

VOORAANKONDIGING
Jaarvergadering LOVT op 9 november 2018
Aan:

Ouders, directies en/of groepsleiding instellingen, afvaardiging ouder
commissies, BSOS, LOVK, Oudercontactfunctionaris, Steunpunt Binnen
vaart, BLN, KSCC en SRS en andere belangstellenden.

Tijd:

09:30 inloop, 10:00 aanvang, 13:00 lunch

Waar:

Schippersinternaat De Merwede, Havenstraat 52, Werkendam

Thema: Wisseling van de “Wacht”
Er gaan een aantal mensen afscheid nemen en nieuwe bestuursleden worden
voorgesteld!
Wij verzoeken u 9 november 2018 te reserveren in uw agenda
Aanmelden kan via info@lovt.org

Tessa Zijlstra van Cuore gaat emigreren
Tessa schreef ons:
Volgend jaar (medio augustus 2019) gaan we met ons gezin emigreren naar
Spanje!
Een grote nieuwe en bijzondere stap in ons leven….
Ik wilde jullie dit alvast laten weten want, dat betekent ook dat ik met mijn bedrijf
ga stoppen.
Op dit moment zijn er gesprekken met mensen die het bedrijf mogelijk willen
overnemen.
Zodra er meer nieuws is laat ik het weten en bij eerdere vragen, stel ze gerust!
Hartelijke groet,
Tessa Zijlstra
06-23225087

info@cuorereanimatie.nl

www.cuorereanimatie.nl

← terug naar pagina 1
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Horn-Bad Meinberg (D) ‘Schoolreisje’

← terug naar pagina 1

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.
Waar die plotselinge zorgzaamheid voor
ons vandaan kwam begrijp ik nu nog niet.
Toen we terugliepen zei ik tegen de Rotterdammer: "Ik ga niet meer naar die rotwagon terug". "Wat ben je dan van
plan?" vroeg hij. "Als we direct de hoek
omgaan ga ik niet mee. "De Duitse soldaat liep voorop in de rij, wij achteraan.
De Rotterdammer wilde me tegen houden, hij zei: "Je hebt geen schijn van kans,
ze hebben je zo te pakken." Ik vond het
wel jammer voor hem. "Als je hier blijft ben
je zo kapot, zonder eten en hard werken.
Ik ga zien dat ik een schip vind". Ze gingen
om de hoek de straat in en ik dook in een
portiek van een uitgebrand huis. Je kon zo
naar binnen lopen, het was helemaal
open. Daar ben ik op een steen gaan zitten en heb gewacht tot het donker was.
Het was twee dagen voor Kerstmis 1944.
Dat vergeet ik nooit. In het donker ben ik
naar de Wupper gelopen dat is een riviertje dat naar Düsseldorf stroomt. Boven de
Wupper hing een gondel aan een rails.
Die ging tot Düsseldorf. Dat was ik, in dat
restaurant waar we 's avonds gingen
eten, te weten gekomen. Ik had gelukkig
geld genoeg bij me. De laatste reis met
het schip had ik nog de vracht gebeurd.
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In het restaurant hadden we nog een Hollander getroffen die werkte al enige jaren
bij de post in Elberfelt. Daar had ik wat
Marken van gekocht. Om in die gondel te
komen moest je een trap op. Het was
maar spaarzaam verlicht vanwege de
verduistering. Er mocht nergens licht uitstralen. Dat was net wat ik hebben moest.
Hoe donkerder, hoe beter het was. Tegen
zeven uur was ik in Düsseldorf. Van het
station was ook niet veel meer heel. De
trein naar Duisburg ging over een half uur.
Dat liep aardig. Ik ben op het station ook
maar zoveel mogelijk in de donkerste
hoekjes gebleven. Ik dacht als ze me aanhouden zeg ik dat ik schipper ben en met
het schip in Duisburg lig. Voor schippers
hadden ze gewoonlijk wel begrip. Toen
de trein er was maar weer in een donker
hoekje gekropen. Ik was ook net een vogelverschrikker. Een baard van veertien
dagen, mijn broek was nog steeds kapot
en met blote voeten in een paar te grote
klompen. Van mijn sokken was niets overgebleven. Om acht uur waren we in Duisburg. Buiten het station stonden de trams
nog te roken. Alles was kapot. Ze hadden
pas een 'Angriff' gehad. Ik ben meteen
naar Ruhrort gaan lopen. Om half tien
was ik bij Hiepmann, een schipperscafé.
Een biertje besteld en eens rondgekeken.
Geen een bekende. Ik wilde net weer
naar buiten gaan toen er een schipper
naar me toe kwam. Hij zei: "Ben jij geen
Broekmeulen?" Ik zei: "Ja". "Je lijkt sprekend op je vader." Hij was in de vijftig en

heette De Bot van de Crispecor. Hij vroeg
waar ik vandaan kwam, nou dat was een
heel verhaal. Ik hield het zo kort mogelijk.
Hij lag met zijn schip in Linne en was een
week of zes geleden meegenomen. Hij
had het geluk dat 'ie gelijk op een sleepschip van Reitz terecht was gekomen. "Je
zal wel honger hebben." Dat kon ik niet
ontkennen. Sinds die lepel witte koolsoep
en dat stukje brood had ik niets meer gehad. "Kom maar mee", zei hij, "het is geen
vetpot wat ik heb, maar we delen samen." Dat was hartverwarmend. Hij was
matroos maar zat achterop in de roef. De
schipper was thuis in de Ruhr. Mooier kon
het niet. Hij had brood gebakken van
meel dat de schipper nog had. Het
smaakte als koek. Hij gooide nog een
paar eieren in de pan. Het was lang geleden dat ik zo'n maal op had. Toen heb ik
me maar eens gewassen en geschoren.
Dat scheren moest met een scheermes.
Daar kon ik niet mee uit de weg. Hij heeft
er toen mijn baard afgehaald. Hier en
daar wel een beschadiging, maar weer
glad. Het was er heerlijk warm. Wat had ik
het koud gehad.
Mijn hemd en onderbroek heb ik maar
weggegooid. Die waren niet toonbaar
meer. Daar zou ik trouwens nog spijt van
krijgen. Er was in de achteronder nog een
bedstee met een strozak en dekens. Het
was lang geleden dat ik zo comfortabel
had gelegen. Het leek het Hilton wel. Tot
heden had ik nog geen spijt dat ik er vandoor was gegaan.
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

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

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:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl
of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390, 6500
AJ Nijmegen
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G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
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H. Mooren
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