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Van de bestuurs- en directietafel

Dinsdag 13 november kwam het bestuur van het Lan-
delijk KSCC en de Parochie samen. Met een terugblik
op wat achter ons ligt en vooruit gekeken naar de
toekomst. Er zal en heidag moeten komen.
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Brief van Mgr. Luc van Looy

Mgr. Luc Van Looy schrijft een brief aan de pastorale
verantwoordelijken en de gelovigen in het bisdom
Gent. “Een synodale Kerk is een Kerk die luistert en on-
derscheidt,
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Campagne Rode Kruis: Niet filmen, maar helpen!

Bijna 90 procent van de Nederlanders vindt het niet
acceptabel dat omstanders filmen na een ongeluk.
Tegelijkertijd zou éénderdevan de Nederlanders de
filmers van ongevallen niet vragen om te stoppen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Even een terugblik op diverse vergaderingen en activiteiten

KSCC-/KSW Nijmegen
Dinsdag 6 november vergaderde het KSCC en KSW
bestuur regio Nijmegen.
We zijn begonnen met de jaarspreuk: “ Doe wel en
kijk niet om”. Natuurlijk is een terugblik belangrijk,
maar het moet niet het hoofddoel zijn: Vooruit is de
weg. Zoals altijd staan er belangrijke punten op de
agenda, zoals financiën, personeel etc. Dit keer werd er ook
uitvoerig aandacht besteed aan de wet op de privacy en de
toekomst van het centrum.

Landelijk KSCC/Landelijke Parochie
Dinsdag 13 november kwam het landelijk bestuur van
het landelijk KSCC en de parochie samen. Ook daar
werd een terugblik gegeven op wat achter ons
ligt en vooruit gekeken naar de toekomst. Er
zal en heidag komen, een dag waarop de
toekomst van het KSCC en parochie besproken zal wor-
den en vooral hoe ons werk wordt bemand.
Het contact met de referent, de spreekbuis in de bisschoppen-
synode, te intensiveren is belangrijk. Alsook in het hele pastora-
le netwerk de ogen goed geopend houden.

Bezoek provinciaal der Salesianen
Tijdens een bezoek van de provinciaal der Salesianen, pater
Wilfried Wambeke de klooster overste, is dit punt ook aan de
orde geweest, maar ook hij kampt met een tekort aan arbeids-
krachten.
Maar je weet maar nooit hoe een dubbeltje op zijn kant valt.
Het persoonlijk contact is zeer belangrijk.
Maar er zijn ook financiële zaken te bespreken: de gezinsbij-
drage actie van de parochie, de landelijke donatieactie en
de Sinterklaas-kerstactie.
Met de opbrengst hiervan en de enorme inzet van de vele vrij-
willigers houden wij het KSCC en parochie drijvend en draai-
end.
Bij voorbaat dank aan al die mensen die ons op welke wijze
dan ook een goed hart toedragen en materieel ondersteunen.

Aalmoezenier Van Welzenes sdb aan tafel met pater Wilfried Wambeke sdb
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
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Tentoonstellingsruimte

U weet dat we het cen-
trum promoten als vergader-

ruimte. Er wordt nu een idee
uitgewerkt om in gedeelte van het
centrum een tentoonstellingsruimte in
te richten.

Henk Nuij voorheen van de Aegir op-
perde het idee en is er met een aantal
mensen mee aan de slag gegaan. U
vindt van hem een artikel in deze Chris-
toffel Nieuwsbrief. Zie pag. 24.

In beide vergaderingen werd aandacht besteed aan de uit-
voering van de Wet op de privacy. Via de website, Christoffel
Nieuwsbrief en de panelen bent u hiervan op de hoogte. Na-
tuurlijk moet u onze publicatie wel lezen.

Vernieling kerkschip Emmaus Luik

U heeft zeker gehoord wat er met het kerkschip Emmaus in Luik
is gebeurd. Vandalen hebben er huisgehouden. Van binnen
alles kort en klein geslagen: gewoon ordinaire vandalisme.

De toekomst van het kerkschip hing al een zijden draad. Wan-
neer pater Jehaes zou ophouden, zou het kerkschip verkocht
worden. Nu is hier een abrupt eind aan gemaakt. De kleine
groep die elke zondag de viering meemaakte komt nu samen
in een kapel van een rusthuis en in een naburige parochiekerk
in de buurt van het kerkschip. Hij gaat ook voor in de schippers-
kapel in Maasmechelen.
In de binnenvaartkrant kunt u een bericht hierover lezen.

Jongerensynode Rome

In deze Christoffel Nieuwsbrief vindt u ook een artikel (pag. 6)
over de jongerensynode in Rome. Mgr. Luc van Looy een me-
debroeder salesiaan en bisschop van het bisdom Gent geeft
zijn indruk. Goed om de tekst te lezen en als kers op de taart
vindt u een artikel over hoe de Social Media ingezet zijn: artike-
len die de moeite waard zijn om te lezen. Het is goed om een
breder perspectief te hebben dan alleen de binnenvaart, ker-
mis of circus, alhoewel in deze werelden altijd beweging is.

Oliebollentijd

De oliebollentijd is begon-
nen. Veel kermisexploitan-
ten hebben hun kramen
geopend in dorpen, ste-
den, tuincentra etc.
Na de Allerzielenviering 28
oktober jl. hebben we ze
geproefd. Ze waren verruk-
kelijk.
Het algemeen Dagblad is gestopt met de oliebollentest. De
test, zo bleek uit een tv-uitzending was niet zo objectief als in
de media gepresenteerd werd. De exploitanten en hun mede-
werkers: een goed seizoen toegewenst. En u en jij aan de
kraam: laat ze smaken.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL LOVT

Vrijdag 9 november jaarvergadering LOVT landelijk ouder over-
leg voor ouders trekkende bevolking. Centraal stond het af-
scheid van Myra Verburg-Ooms.

Het was de laatste jaarvergadering die zij leidde. 9 jaar was zij
de voorzitter van het LOVT. Een compliment voor haar en be-
stuur. Hartelijke woorden van oprechte dank klonken er, bege-
leid met een bos bloemen en een presentje. De LOVT is niet
meer weg te denken uit de organisatie binnenvaart kermis en
circus.

De nieuwe voorzitter deed
haar intrede: Patricia Rutjes
van de ms Calando. Zij was al
eerder geïntroduceerd als
voorzitter van de oudercom-
missie st. Nicolaasinternaat.
Met nog medebestuursleden
gaat zij de kar trekken. Steeds
met het kind Centraal.

Aan Mira dank. Jou en gezin
een goede toekomst gewenst.

Patricia wensen wij met haar
medebestuursleden veel suc-
ces.

LOVT

Vertrekkend voorzitter Myra Verburg-Ooms
spreekt Patricia Rutjes toe

Zaterdag intocht Sint Nicolaas

met zijn Pieterman

Het KSCC en de parochie wensen hem en zijn Pietmannen en
hartelijk welkom. Hopelijk geven de media geen podium aan
hen die ons kinderfeest willen ontluisteren. Met de inzet van ons
allen blijft onze rug recht en wordt het een mooie en traditio-
neel gevierd kinderfeest.

Zondag 25 november komt de sint en zijn pieterbazen bij ons
aan boord. Hoe, dat blijft een verrassing. Een en ander hangt
af van de waterstanden.
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22 november feest van sint Caecilia

Caecilia staat bekend
als de patroonheilige van

de muziek. Of ze ooit een
muziek instrument heef be-
speeld of heeft gezongen:
men betwijfelt het. Haar
naam klinkt wel mooi.

In ieder geval geeft dit feest
de gelegenheid om onze
koren (KSCC Kerkkoor en De
Waalkanters) even onder de
aandacht te brengen en de
koorleden en de coördinator, de musici te danken voor hun
inzet.
Muziek en zang geven sfeer.
Vrijdag jl. hebben wij het allemaal kunnen ervaren tijdens het
Cabaret Steen en Been, maar ook met Huub, Kees en William
die daarna toch nog even een mooie mini concertje gaven.
(Zie ook pag. 13)

U vindt in deze Christoffel Nieuwsbrief een foto indruk van de
vrijwilligersavond. Dank aan hen die dit allemaal hebben gere-
geld en verzorgd.
De stemming was opperbest, het eten klasse: allemaal vitami-
nen voor de toekomst:

Doe wel en kijk niet om

Een fijn weekend
Namens de hele crew:
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Muziekvereniging Caecilia Schalkwijk tijdens
de h.Mis op de Piekenkermis, Utrecht

MOP
Vader koopt een leugendetector die een luide pieptoon

geeft als iemand een leugen vertelt.
De zoon komt 's middags thuis. Vader vraagt hem:

"Dus, jij was vandaag op school, toch?
Zoon: "Ja".

Detector: "Piep".
Zoon: "OK, OK, OK, ik was in een bioscoop.

Detector: "Piep".
Zoon: "Oké, ik ging voor een biertje met mijn vrienden.

Vader: "Wat! Op jouw leeftijd zou ik
geen alcohol aanraken!

Detector: "Piep".
Moeder lacht: "Ha ha ha ha, nou ja, hij is echt je zoon!

Detector: "Piep".

Op dinsdag 27 november heeft aalmoe-
zenier Van Welzenes een gesprek met
kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson.

Aan bod komt:

Wat doet het FORUM/heeft het FORUM gedaan;
● Uitbreiding met vertegenwoordigers van de Orthodoxe en
    Anglicaanse kerk;
● Het onderwijs aan kermis- en circusjeugd;
● Contact in Brussel (EU);
● Onderwijs;
● Wat verder ter tafel komt.

Het gesprek vindt plaats in het Officium del Migrantes in Rome.

De eerwaarde heer Kees van Duin (diaken van de Friezenkerk in
Rome) is onze tolk.

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha
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Mgr. Luc Van Looy schrijft een brief aan de pastorale verant-
woordelijken en de gelovigen in het bisdom Gent. “Een synoda-
le Kerk is een Kerk die luistert en onderscheidt, dat is een
belangrijke conclusie van de jongste synode over jongeren en
geloof”.

Beste vrienden

Zoals u weet heb ik mogen deelnemen aan de bisschoppensy-
node over ‘Jongeren, geloof en roeping’ gedurende de maand
oktober. U hebt wellicht kunnen volgen wat over de synode in
Kerknet en andere media meegegeven is. Uit de directe erva-
ring die ik mocht hebben, wil ik u enkele interessante dingen niet
onthouden.
Er is veel gesproken over het digitale tijdperk waarin wij leven,
waardoor vooral jongeren beïnvloed worden, met alle positieve
en minder positieve aspecten die daaraan verbonden zijn.
Aan de crisissituatie rond pedofilie in verschillende landen van
de wereld is ook veel aandacht geschonken. De term nultole-
rantie is dan wel niet in de slottekst opgenomen, maar is wel dui-
delijk uitgesproken. Daarnaast legt de synode de klemtoon op
het feit dat alle jongeren welkom zijn in de Kerk.

“God bemint alle mensen en zo doet ook de Kerk en ze herhaalt
dat geen enkele discriminatie of geweld geduld wordt op basis
van seksualiteit” (Art. 150).

Migranten kwamen vaak ter sprake vooral door de aanwezig-
heid van mensen uit oorlogsgebieden. Er werd in de slottekst
herhaaldelijk aangedrongen dat meer vrouwen ‘moeten aan-
wezig zijn in de kerkelijke structuren op alle niveaus’ (art. 148) en
in de vormingsploegen van seminaries en religieuze congrega-
ties.
We hoorden vaak bekeringsverhalen van jongeren en ook ver-
halen van jongeren die in verschillende situaties moeten vech-
ten voor hun bestaan, ook letterlijk, en niet alleen in
oorlogsgebieden. Andere jongeren getuigden van hun christelij-
ke en catechetische betrokkenheid in de parochies, in de bis-
dommen en in verenigingen
en organisaties.
Paus Franciscus heeft zeker veel bijgedragen tot de positieve en
opgewekte sfeer in de synode. Hij stond ons gewoonlijk op te
wachten aan de ingang van de vergaderruimte en praatte met
iedereen. We zagen hem intens luisteren naar jong en oud en hij
reageerde gevat op wat hem verteld of gevraagd werd. In de
zaal zei hij niets. →
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Er werd veel herhaald dat ‘luisteren naar de jongeren’ een es-
sentiële zaak is, dat leerden we concreet van de paus.

Zijn homilieën waren altijd kort en bleven steeds bij de teksten
van de lezingen die we in de liturgie beluisterden.
Woorden die we vaak hoorden en die zeker de inhoud van de
synode beïnvloed hebben zijn vooral: luisteren om goed te be-
grijpen en te kunnen beslissen; begeleiden om op de juiste wijze
vorming te geven; onderscheiden om – met een
gevormd geweten – uit te maken hoe de zaken zich verhouden
in de realiteit.

Hét sleutelwoord was synodaliteit. Dat begrip vraagt een
collegiale benadering van ons Kerk-zijn en pastoraal handelen.

Uiteindelijk komt het er op aan Christus bij de jongeren te bren-
gen en de jongeren bij Christus. De jongeren die aanwezig wa-
ren hebben zich duidelijk laten horen, in de taalgroepen en ook
in de aula. Ze maakten echt deel uit van het geheel.
Sommige van de moderatoren van die grote vergadering van
meer dan 300 mensen zorgden regelmatig voor een vrolijke
noot. De korte meditatieve pauzes van vier minuten die ingelast
werden in de lange vergaderingen na vijf tussenkomsten, waren
wellicht de meest intense momenten.

Goede vrienden, een synodale Kerk is een Kerk die luistert en
onderscheidt, dat maakt het slotdocument duidelijk.

“We nodigen de bisschoppenconferenties en de lokale kerken
uit om het synodale proces verder te zetten door zich te enga-
geren in processen van gemeenschappelijke onderscheiding
waaraan ook niet bisschoppen deelnemen.
De stijl van zulke kerkelijke onderhandelingen zal moeten verze-
keren dat een dialoog op gang komt tussen de generaties. De
bedoeling moet zijn om pastorale oriëntaties uit te werken met

een bijzondere aandacht voor marginale jongeren en hen die
weinig of geen contact hebben met de kerkelijke gemeen-
schap. We hopen dat in deze beweging families meewerken,
religieuze instituten, verenigingen, bewegingen en de jongeren
zelf, zodat de ’vlam’ die we hier op de synode ervaren hebben
mag overslaan naar de dagelijkse realiteit” (Art. 120).

Met de beste groeten,
Luc Van Looy
Bisschop van Gent

Bron: Don Bosco Digitaal nr. 33
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Op sociale media van het Vaticaan werd de
jongerensynode massaal gevolgd.

Hieronder brengen ze inzage in hun statistieken.

Meer dan 1.400 tweets over de synode werden verstuurd in zes
verschillende talen.
De officiële hashtag #Synod2018 werd meer dan 100.000 keer
gebruikt.
Paus Franciscus zijn tweet op 24 oktober bereikte meer dan
50 miljoen mensen via de @Pontifex accounts.
Op Facebook bereikte het nieuws meer dan 10 miljoen gebrui-
kers, via Instagram 650.000.
De grootste groep van mensen die hiermee benaderd werd, is
tussen 18 en 34 jaar oud.

’t Zwaantje van LOVK in Werkendam is open!

Op vrijdag 2 november opende de nieuwe locatie van het
Landelijk Onderwijs aan Varende kinderen de deuren. De klas,
gesitueerd op de eerste etage van internaat De Merwede,
werd door de ouders bewonderd en de kinderen genoten van
een heerlijke dag!
Met de opening van ligplaatsschool ‘t Zwaantje van de LOVK
kunnen varende kleuters ook op vrijdag naar school In Werken-
dam.  Ligplaatsschool ’t Zwaantje is elke vrijdag geopend voor
kinderen vanaf 3,4 tot zeven jaar.

De LOVK hoopt op een regelmatige
bezetting van ’t Zwaantje zodat deze
pilot gecontinueerd kan worden.
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OVERLEDEN

Op zondag 28 oktober is, op de leeftijd van 82 jaar, Gerda
Hendrika Jansen – Brom overleden. Weduwe van Joh Jansen.
De afscheidsdienst werd gehouden op 3 november in het Cre-
matorium Waalstede, Staddijk te Nijmegen. Correspondentie-
adres: Baron van Gendtlaan 11, 6691 ZH Gendt.

Op vrijdag 2 november overleed in alle rust, Theresia Franziska
Maria Wagemakers - de Bot. In de leeftijd van 84 jaar. Echtge-
note van Wim Wagemakers.
Het afscheid van Trees werd gehouden op zaterdag 10 no-
vember in de parochiekerk St. Willibrordus te Rhoon. De crema-
tie heeft in stilte plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Mozartlaan 22, 3161 RL Rhoon.

Op donderdag 8 november is plotseling, op de leeftijd van 68
jaar, Annie Kamp overleden. Echtgenote van Bertus Kamp.
Op dinsdag 13 november werd een korte herdenkingsdienst
voor Annie gehouden bij Schipperscentrum “het Zuiden”, te
Raamsdonksveer.
De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 14 novem-
ber van Yardenhuis van Brabant te Oosterhout.
Correspondentieadres: Baksweer 30, 4941 LB Raamsdonksveer.

VERHUISD

Per 1 november is Zus Kortsmit verhuisd van de Angelenweg in
Oss naar Ministershof 73, 5344 BT Oss.

Per 5 december verhuizen Antoon en Nelly Bosman van de
Zwanebloem in Hendrik Ido Ambacht naar Marsdiep 26,
3332 TC Zwijndrecht.

Let op!

Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken en jubilea en
verhuisberichten.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief, op
de informatiebeeldschermen bij de ingang  van het parochiecentrum of op onze website, wilt
u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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17-11 Dennis Kruyt, v/h “Cinderella”; Danique Cremers.
18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.
19-11 Dhr. Jos Geutjes; Richard Mooren, “Spes Nova”;

Dingeman van IJzerlooij.
20-11 Antoinette van der Klocht-van Ommen.
21-11 Mevr. Mildred de Vries; Michelle van Gils, m/s ‘Rodeo’;
 dhr. Ad Suykerbuyk; Gonnie Lenten; dhr. Peter Beyer.
22-11 Mevr. Marina Vermaas-v/d Giessen; Stan Schoenmakers;
 dhr. W. de Beyer uit Oosterbeek; Leanne van de Wielen;

Rik van Toor, m/s ‘Enigma’.
23-11 Bianca Poppelier-Janssen; Klaas Bouman; Pieter Rikken;
 Elsje Mulders; Beau van der Neut.
24-11 Philip Valk; Edwin Peters.
25-11 Leidy Janssen-Verberck.
26-11 Mevr. Meyer; Sylvia Janssen; Rutger van der Hoeven;
 Frans Buil; mevr. Elly van Weel.
27-11 Dhr. Roland Bosman; Sandra Scholten; Esther Zijlmans;
 dhr. André Raaymakers, v/h dirigent Kerkkoor.
28-11 Marcel Derksen; dhr. Joris v.d Berg; Dorien Wennekes;
 Oscar Jansen; Joost Gerrits; Stephanie Wams;

Elsa Scholting.
29-11 Marielle Verberck. Ruben Bomert;

mevr. Gemma Janssen-Raats; Ties van Dorst.
30-11 Corry Thonissen.

MISINTENTIES ZONDAG 18 NOVEMBER 2018

dhr. Leon Leijten,
ouders Graat-Lutgens,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
bijzondere intentie,
Extra intentie voor pater J. Jehaes

MISINTENTIES ZONDAG 25 NOVEMBER 2018

dhr. J. Schimmel sr.,
ouders Heijmen-Lucassen ms “Johannes”,
Jan Heijmen (stoom) en overleden familieleden,
mw. Trees en Johan Rattink-van der Pluijm en Jan Valk,
ouders Wanders-Bosman,
fam. Schoenmakers-Gommers,



Christoffel Nieuws pagina 12← terug naar pagina 1

* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Marie Wanders-Sanders.
DORDRECHT, HARINGVLIETSTRAAT 693,
3313 ER.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
Correspondentieadres DUIVEN, WATERRUS
3, 6922 HJ.
* 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.
* Marijke van Loon van m/s Innu-
endo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDER-
LAND 16, 3344 EE.
* Mevr. Lies Broeders.
WEURT, THOMAS VAN HEEREVELDT-
STRAAT 8A, 6551 AR
* Dhr. Harrie Broekmeulen.
NIJMEGEN, VEEMARKT 201, 6511 AR.
* 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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Het feest-van-dank voor onze
vrijwilligers van het KSCC en
Landelijke Parochie te Nijme-
gen

Op vrijdag 9 november waren
al onze vrijwilligers uitgenodigd
voor het feest-van-dank. Een
avond waarin het KSCC haar
vrijwilligers in het zonnetje zet
en bedankt voor hun inzet het
hele jaar door.

Na de toespraak van onze
voorzitter Jos Rouw en aal-
moezenier Van Welzenes sdb
volgde het optreden van the-
atergroep Steen en Been.

Daarop volgde een maaltijd
met diverse stamppotten. De
avond werd afgesloten met
een optreden van gelegen-
heidstrio bestaande uit Huub
(gitaar), Kees (zang) en
William (mondharmonica).

Foto's Gerus Brugman

Bekijk alle foto’s op
onze website.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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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 Millingse SV St. Nicolaas  2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 29-11 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

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.

Zo. 18-11 10.30 uur H.Mis ter gelegenheid van het feest van
St. Caecilia

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT nov/dec 2018

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

Di. 20-11 13.30 uur
Binnenvaartsoos. Cadeaushop. Sint en kerstca-
deaus. Opbrengst ten bate van het gehandi-
capt kind.

Zo. 2-12
t/m 5-12

8.30 uur
vertrek

Vierdaagse kerstmarktcruise met
de mps Salvina.
Bonn-Keulen-Düsseldorf-Arnhem

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

mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN november 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
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vrij. 16 nov.
 9.00 uur BLN-Schuttevaer ZON in het Kolpinghuis, Smeti-

usstraat 1 in Nijmegen.

14.30 uur ALV Koninklijke BLN-Schuttevaer. Deltahotel,
Maasboulevard 15 Vlaardingen.

Zo. 18 nov.

11.00 uur Eucharistieviering met Pastor LJG Visschedijk

12.00 uur Landelijke intocht Sinterklaas op de Zaanse
Schans, Zaandijk.

13.00 uur Nijmeegse intocht Sinterklaas op de Waalkade
Nijmegen bij het Labyrint.

Do. 22 nov. 11.00 uur Wijgula bemanningsvergadering

Vrij. 23 nov.

Vanaf
10.00 uur

ALLE SCHIPPERS-, KERMIS- EN CIRCUSKINDEREN
MOGEN OP HET SCHIPPERSCENTRUM HUN
SCHOENTJE KOMEN ZETTEN.

16.00 uur Algemene ledenvergadering CBRB in De Kuip
(stadion Feyenoord), Rotterdam.

Zo. 25 nov. 12.15 uur
Start voorprogramma en daarna aankomst Sin-
terklaas op het KSCC Schipperscentrum.
ALLE KINDEREN ZIJN WELKOM!

Di. 27 nov. 14.00 uur Bespreking FORUM met kardinaal Turkson Rome
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

GEZOCHT VOOR DE
HERDERTJESMIS

We zijn ook dit jaar weer op zoek
naar muzikale kinderen die een

instrument bespelen en willen
meespelen (of meezingen) tijdens

de KindKerstviering op maandag 24
december 2018 om 18:00 uur aan
boord van ons Schipperscentrum

Nijmegen.
Als je dit leuk vindt en je wilt

meespelen of meezingen stuur een
berichtje aan het K.S.C.C.: Tel. +31

(0)24-377 75 75 of Email:
info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendin-
nen en –vrienden en

lezers van Christoffel Nieuws,

Het sluipt er vaak ongemerkt in, het
gebruik maken van mechanische hulp-
middelen bij veel dagelijkse gebeurtenis-
sen. Hoeveel mensen poetsen hun
tanden door een traditionele tanden-
borstel in de hand te nemen en daad-
werkelijk de arm en de hand te
bewegen? Hoe groot zou het aandeel
e-bikes (fietsen met een elektrische on-
dersteuning) nu al zijn en kunnen er over
bijvoorbeeld tien jaar nog gewone fiet-
sen kunnen worden gekocht? En ook in
en om het huis zijn er heel veel aansluit-
punten nodig om apparatuur te laten
draaien of om batterijen en accu’s weer
nieuw leven te geven. Al dit gemak
heeft de mens gediend, toch? Of kijken
we wel eens stiekem terug naar de tijd
van de handzaag, de heggenschaar,
de afwasborstel en de fiets zonder ver-
snellingen.

Verder denkend komt vanzelf de vraag
of wandelen schoon blijft van welke on-
dersteuning dan ook. De spieren moe-
ten het werk doen. Natuurlijk zijn er
‘middeltjes’ tegen ongemakken en dan
kunnen we denken aan diverse zalfjes
tegen spierpijn, speciale kousen, schoe-
nen met demping en pleisters tegen bla-
ren. Nu maar hopen dat velen in de

gelegenheid zijn, maar ook in staat zijn,
om de juiste aanpak te vinden om het
lichaam goed te onderhouden met een
ommetje.

Voor de komende twee weken staat de
volgende wandeltocht op het program-
ma:

18 november:
52e OLAT Winterserie in
Oeffelt
Afstanden: 10-15-20-30-40 km
Starttijd: 08.00-12.30 uur
Startplaats: Kleppenburg
Europlein 4 5441 BK Oeffelt
06-53909953
www.olat.nl

Op www.wandel.nl staan heel
veel gegevens van wandel-
tochten die (hoofdzakelijk) in
Nederland worden gehou-
den, zoals in Barchem op 18
november, in Apeldoorn en
Dieren op 24 en 25 novem-
ber, in Mill op 25 november en
in Vaassen op 28 november
2018.

Veel wandelplezier en een
hartelijke groet,

Henry Mooren

www.olat.nl
www.olat.nl
www.wandel.nl
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UW KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

Ook dit jaar willen wij u weer de mogelijkheid bieden om
uw kerst- en nieuwjaarswensen via het Christoffel Nieuws
Kerstspecial (uitgave donderdag 13 december) kenbaar
te maken, want iemand vergeten kan heel vervelend zijn.

Voor slechts € 10,00 (voor het goede doel) is het mogelijk
om uw wens kenbaar te maken, hetzij per mail:
info@kscc.nl of  p.vancleef@kscc.nl of
telefonisch 024 – 377 75 75.

Opgave wensen kan tot uiterlijk maandag 10 december
KERSTMARKT ZONDAG 16 DECEMBER 2018

Op zondag 16 december 2018 wordt weer de traditionele
K.S.C.C. kerstmarkt gehouden op ons K.S.C.C. SchippersCen-
trum. U kunt een tafel huren voor € 5,00.
Voor het huren van de tafels kunt u bellen naar het K.S.C.C. en
vragen naar Ria Lentjes, tel. +31 (0)24 – 377 75 75.

De tafels worden leeg geleverd zodat u zelf de tafels kunt aan-
kleden en versieren. Indien nodig is er stroom aanwezig.

Opbouw op zaterdag 15 december 2018 van 11.00 tot 13.00
uur en zondag 16 december van 9.00 uur tot 10.30 uur.

Tijdens de Heilige Mis wordt er niet opgebouwd en niets
verkocht!

De kerstmarkt begint rond 12.15 uur (direct na de Mis) en duurt
tot ongeveer 16.00 uur.

KERSTSTUKJES MAKEN KERSTMARKT 2018

Kerststukjes maken voor de
K.S.C.C. Nijmegen Kerstmarkt.

Iedereen is van harte wel-
kom op vrijdag 14 decem-
ber 2018 vanaf ± 14:00 uur
aan boord van ons KSCC
Schipperscentrum Nijmegen
om zijn/haar groene vingers
te activeren voor het maken
van kerststukjes voor de
K.S.C.C. Kerstmarkt 2018.

mailto:info@kscc.nl
mailto:p.vancleef@kscc.nl
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Meerderheid Nederlanders vindt filmen van ongeluk onacceptabel

Bijna 90 procent van de Nederlanders vindt het niet acceptabel dat
omstanders gewonden filmen na een ongeluk. Tegelijkertijd zou één
derde van de Nederlanders de filmers van ongevallen niet vragen om
te stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De hulporgani-
satie start vorige week, tijdens de Week van Respect, een actie via
sociale media om mensen te vragen om niet te filmen, maar om te
helpen. Een ongeluk is geen filmmoment.

Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over omstanders die
slachtoffers van een ongeluk filmen, of zelfs de hulpverlening belem-
meren met filmgedrag. 88 procent van de respondenten van het on-
derzoek geeft aan dat filmen na een ongeluk op straat wat hen
betreft echt niet kan.

Opvallend is dat 68% van de ondervraagden aangeeft dat er noodsi-
tuaties zijn waarin zij filmen door omstanders wèl nuttig vinden. Een
deel geeft aan dat zij het nuttig vinden om te filmen omdat de beel-
den kunnen dienen als bewijsvoering, bijvoorbeeld bij een misdrijf of
ruzie of wanneer direct ingrijpen te gevaarlijk is.

Politieagent Gerwin Ouwehand (36) uit Den Haag zegt hierover:
Gerwin: “Filmende toeschouwers leiden gigantisch af. Je bent bezig
met een slachtoffer en dan moet je ineens je aandacht verdelen.”
“Beelden kunnen dienen als bewijsvoering en vanuit de strafrechtkant
zeg ik: doen. Stel, je betrapt iemand op heterdaad bij een winkeldief-
stal bijvoorbeeld. Maar op het moment dat het om hulpverlening
gaat, doe je het niet. Ga er maar gewoon vanuit dat we ons werk
goed doen.”

Nico Zuurmond, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis:
,,Filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt soms wel een soort
reflex geworden. Je kunt de tijd die je gebruikt om te filmen ook inzet-
ten om 112 te bellen en eerste hulp te verlenen, want juist dat is in die
eerste minuten na een ongeluk van levensbelang. Tegelijkertijd kan
het filmen enorme impact hebben op degene die je op beeld zet. Dit
is iets om rekening mee te houden.”

Daarom roept het Rode Kruis op: niet filmen maar helpen!

Rode Kruis roept op: ongeluk niet filmen, maar ga helpen

Klik op de afbeelding om het campagnefilmpje te bekijken

https://youtu.be/5xaXVcKisyE
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Lieve Knotsenburgers een mooie droom komt uit,

Na een periode van strikte geheimhouding mogen we het dan einde-
lijk van de Knotsenburgse daken schreeuwen. Het kabinet 2018 – 2019
van Prins Lars d’n Eerste is openbaar. Wat een groot voorrecht om jul-
lie ambassadeurs voor Knotsenburg te mogen zijn. Na maanden van
voorbereiding hebben we er zin in ons met hart en ziel in het feestge-
druis te begeven. We gaan ervoor en staan voor Knotsenburg, want
Knotsenburg sit voor 100% ien ons hèrt. Knotsenburg Alaaf.

Ik stel het kabinet aan u voor:

De ezel voorop:
Ik ben Lars Hut, 46 jaar, zoon van een binnenvaartgezin, CWZ ver-
pleegkundige op de hartbewaking.

Mijn charmante pages zijn:
Manon Reichgelt, 24 jaar, werkzaam in de gehandicaptenzorg en
Lonneke Willems, 22 jaar, rechtenstudente.

De adjudanten maken het kabinet compleet:
Raymond Megens, 37 jaar, brandweerman en eigenaar van partyser-
vice Megens en Antoin Kuenen, 51 jaar, salesmanager bij Croonwolter
& Dros.

Alle vijf zijn wij Knotsenburgers pur sang, en ondanks dat we een ver-
eniging of dweilorkest vertegenwoordigen, overstijgt één gevoel alles
en dat is het Knotsenburgs gevoel want Knotsenburg sit ien ons hèrt.

Beste Knotsenburgers, namens mijzelf en mijn kabinet wens ik jullie al-
len een fijn Carnaval toe.
Laten we afspreken elkaar vaak tegen te komen met Carnaval in de
grootste feeststad van het land.

Was getekend,
Kabinet Lars den Eerste van Knotsenburg

Prins Lars I, Prins Carnaval van Nijmegen, Prins van Knotsenburg 2019



Christoffel Nieuws pagina 21← terug naar pagina 1

Groene vrijdag

Doe mee met Groene Vrijdag op 14 december!

Nijmegen neemt op 14 december 2018 vrij om samen de stad
groener en mooier te maken, een dag door activiteiten voor de
stad en voor elkaar. Deze dag is het Groene Vrijdag, een activi-
teit van Nijmegen European Green Capital. In de middag zijn er
tal van activiteiten en in de avond kan iedereen van 18.30 tot
19.15 uur genieten van de lichtshow Glow Green op Kelfkens-
bos.

Op vrijdag maken we samen Nijmegen groener en mooier. Er is van alles mogelijk.
Denk aan het schoonmaken van onze stad, het planten van fruitbomen, een bingo
in een zorgcentrum of het overschilderen van muren. Jij kunt op verschillende manie-
ren meehelpen!

● Bedenk (met jouw bedrijf, instelling, school of straat) een activiteit waar de
stad groener van wordt. Meld activiteit aan!

● Steek op Groene Vrijdag (samen met jouw collega’s, klasgenoten of buren) de
handen uit de mouwen bij een van de activiteiten. Kijk hieronder welke activi-
teiten er zijn, en meld je aan.

● Stel als bedrijf of instelling free tickets beschikbaar voor het avondprogramma
met gratis toegankelijke culturele activiteiten. De tickets zijn bedoeld voor de
deelnemers van Groene Vrijdag. Mail voor meer informatie en de mogelijkhe-
den via CommunicatieGreenCapital@nijmegen.nl.

Om 18.30 uur verzamelt iedereen zich op het Kelfensbos. Daar kunnen we genieten
van Glow Green; prachtige videomapping op het Valkhof museum. Dit duurt tot
19.15 uur.

Daarna genieten alle deelnemers aan Groene Vrijdag ‘s avonds van allerlei culture-
le, sportieve en aantrekkelijke activiteiten in de stad. Deze activiteiten maken we bin-
nenkort bekend. Aanmelden voor deze activiteiten is alleen mogelijk als je in de
middag hebt meegedaan.
Meld je hier aan!

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

Toen de orkaan over was ben ik weer aan
boord geklauterd. Mijn tante had in het
achteronder liggen gillen. Ze was hele-
maal ontdaan en dacht dat haar laatste
uurtje geslagen was. Oom en tante had-
den in Herne, waar ze kolen geladen had-
den, ook al een bombardement
meegemaakt. Ze had de schrik nog in de
benen zitten. De schippers voor ons kon-
den ook niet op tijd aan de wal komen.
Dit was volgens mij weer een vuurdoop.

De volgende dag waren we in Beddin-
gen. Daar stond een grote hoogoven: de
Hermann Göring Werke. De schippers zei-
den Braunsweich, maar het plaatsje heet-
te Beddingen Kreis Braunsweich. Het
lossen was zo gebeurd. Er was nu zoveel ijs
bijgekomen dat er geen doorkomen
meer aan was. We lagen daar drie weken
leeg. Zowat iedere nacht moesten we de
schuilkelder in. Soms zelfs wel twee keer
en overdag ook nog. De lucht was be-
zaaid met vliegtuigen. Zo nu en dan was
er ook een luchtgevecht. Het was net een
film. We lagen vlak bij de fabriek. Hartstik-
ke gevaarlijk. Bij vol alarm durfden we niet
aan boord te blijven. Er waren al verschil-

lende bommen op de fabriek gevallen
maar ook ernaast. Mijn oom had altijd
een koffer bij zich als we de kelder in
moesten met wat kleren en zijn papieren.
Je moest iedere keer maar afwachten of
de boel nog boven water was. Ook al
bleef je aan boord, je deed geen oog
dicht.
Alles was aan het dreunen van het af-
weergeschut. Dat knalde maar raak.
Vlakbij ons schip stond zo'n rotding. Het
was bemand met vrouwen. Als het alarm
was hoorde je ze roepen: "Beeilen Sie
sich!" Ik heb het wel eens geprobeerd om
aan boord te blijven. Je lag zo lekker
warm in je bed en dacht dan laat maar
gaan. Maar je lag toch niet gerust door
dat lawaai. En maar luisteren of de vlieg-
tuigen doorgingen of afdraaiden, daar
was je al snel op getraind. Oom en tante
gingen altijd naar de kelder, die vertrouw-
den het niet.
Toen ik zo’n veertien dagen aan boord
was werd ik ziek. De damp sloeg van me
af. Overgeven en diarree, alle ellende die
ik had meegemaakt kwam eruit. Mijn tan-
te verzorgde me goed. Ik was te ziek om
naar de schuilkelder te lopen. Het kon me
ook niets meer schelen. Ik ben nu tweeën-
zeventig maar zo ziek ben ik nooit meer
geweest. Na een week begon het wat
beter te gaan. De koorts zakte wat af. Je
moest in die tijd op sterven liggen, dan
werd er pas een dokter bijgehaald, en
dat was bij mij niet het geval. Dus geen

dokter. Eerst pasten de broeken van mijn
oom me niet maar nu wel. Nu kon ik ook
eens een andere broek aan trekken. Het
eten van de bonnetjes was maar schraal.
Toen ik weer wat opgeknapt was ging ik
de boer op om wat te bedelen. Zo noem-
de mijn oom dat. Mij kon het niets sche-
len. Ik kreeg soms een paar
boterhammen met spek. Maar er waren
ook rotzakken die de hond achter je aan
stuurden. Dan bleef ik heel stil staan. Dan
vloog hij wel langs me heen of sprong te-
gen me op, maar bijten deden ze dan
meestal niet. Als je weg liep beten ze in je
broek of in je kuiten, dat was minder aan-
genaam. Toch was het me dat risico wel
waard. Ik had 's avonds tenminste lekker
mijn buik vol en bracht soms nog een stuk-
je spek voor mijn oom en tante mee. Dat
vonden ze wel lekker, maar zij kwamen
met hun broodrantsoen wel uit. Ze aten
lang niet zoveel als ik. Ik kon de hele dag
wel eten. Bij een boer had ik een tas win-
terwortels gekregen. Daar liep ik steeds
aan te knabbelen.
De slagersvrouw in Beddingen was heel
fanatiek, een echte nazi. Ze had drie zo-
nen verloren aan het front. Had ze er nog
drie gehad dan had ze die ook graag
aan de Führer gegeven. Als Duitsland de
oorlog maar won. Je zou ze zo door de
gehaktmolen hebben gedraaid.

Wordt vervolgd
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Van het verleden naar de toekomst

Beste mensen
Wij willen graag een Circus, Kermis en
Binnenvaartmuseum inrichten op het
schipperscentrum.
We zijn aan het onderzoeken of er vol-
doende draagvlak voor is. Wij denken
dat dit plan past in de toekomstvisie
van ons schipperscentrum en de ver-
nieuwing van het gebied rondom de
Waalhaven en ook als bescherming
van dit cultureel erfgoed.
Samen met de Aalmoezenier, Lyon Ro-
mijnders en ik zijn we aan het kijken wat
de mogelijkheden zijn, Lyon heeft een
adviesbureau en is betrokken bij ver-
schillende projecten in Nijmegen en is

gr

aag bereid om aan dit plan mee te
werken.
Wij gaan verschillende instanties bena-
deren waaronder gemeente, Rijkswa-
terstaat, politie, buurtverenigingen,
Kermis, Circus en Schippersverenigin-
gen, en bedrijven die ons hierin kunnen
steunen, want ook dit plan heeft een
financieel plaatje.
Wij zijn ons er van bewust dat een mu-
seum voornamelijk op vrijwilligers gaat
draaien en vinden het daarom ook
heel belangrijk wat jullie van deze plan-
nen vinden.
Wij zijn blij dat de Aalmoezenier ons on-
dersteunt en een overleg met het be-
stuur KSCC/KSW gestart wordt om  ons
op het schipperscentrum een ruimte ter
beschikking te stellen. Ons plan is om in
eerste instantie het materiaal dat we
ter beschikking hebben, krijgen en
eventueel in bruikleen kunnen krijgen
ten toon te stellen.
Wij willen graag een museum hebben
met materiaal uit het verleden maar
ook zeker een museum met een toe-
komstvisie.
Als jullie ons op wat voor een manier
dan ook hierin zouden willen steunen
zou super zijn.

Jullie kunnen mij bellen of mailen
henknuy@gmail.com
Tel nr: +31(0)6 11 28 08 26
Met vriendelijke groet

Henk Nuij

mailto:henknuy@gmail.com
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DONDERDAG
13 DEC. 2018
Vanaf 17.30 uur

UITNODIGING
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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 Dordrecht 078-200 33 33
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
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? 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

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
mailto:redactie@kscc.nl
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. Kuijten - 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 24 verschijnt op 29 november 2018.
Deadline: maandag 26 november.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen,

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.

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/
www.kscc.nl
www.ipc-ccw.org
mailto:redactie@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/
mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/

