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Van de bestuurs- en directietafel

Misschien hebt u het gemerkt, misschien niet: het
KSCC is op de groene energie toer. Het KSCC is hele-
maal overgeschakeld naar ledverlichting. Grote en
oprechte dank aan de sponsor.
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Een nieuwe referent

Goed nieuws. Onze parochie heeft een nieuwe refe-
rent. Mgr. Smeets bisschop van Roermond heeft de
taak met plezier aanvaard. Nu zijn we weer vertegen-
woordigd op de bisschoppenconferentie.
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TV Rijnmond op bezoek bij soos in Zwijndrecht

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan in decem-
ber kwam dinsdag 5 februari totaal onverwachts TV
Rijnmond langs voor een reportage en interviews bij
Binnenvaartsoos Zwijndrecht.
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Groene toer

Misschien hebt u het gemerkt, misschien niet: het KSCC is op
de groene energie toer.
Het KSCC is helemaal overgeschakeld naar ledverlichting. Het
was een tweede stap om meer en beter aan te sluiten bij de
maatschappelijke ontwikkeling. De kosten voor het vervangen
van de lampen, is aan het KSW-Nijmegen geschonken. Grote
en oprechte dank aan de sponsor.
Dat betekent niet dat wij de verlichting maar overal laten
branden. Ook hier geldt de slogan: zuinigheid met vlijt, bouwt
huizen als kastelen.
Wat betreft de verwarming: voor de olie gestookte kachel aan
boord is er nog geen alternatief. We zullen het voorlopig met
oliestook moeten doen. Ook hier geldt: er met zorg mee om-
gaan.

25 jarig Bisschopsjubileum Bisschop A.H. van Luyn sdb

Dit jubileum begon met een pontificale
hoogmis in de kathedraal aan de Mathe-
nesserlaan in Rotterdam. Een bomvolle
kerk, veel mensen uit het bisdom, veel
prominenten en hoogwaardigheid bekle-
ders uit binnen- en buitenland zoals de
nuntius, de kardinaal van België, collega
bisschoppen en hulpbisschoppen, provin-
ciaals van kloostergemeenschappen en
een aantal priesters. Bisschop Van Luyn
hield een bemoedigende preek: het
evangelie is de inspiratiebron om te werken aan een en vanuit
een dynamische kerk. De tekst is met zijn toestemming ge-
plaatst op onze website.
Na de viering was er een overvolle en sfeervolle receptie: een
echte ontmoeting van veel mensen.
Op zo’n moment is het gesprek in de ‘wandelgang’ belangrijk.
Nieuwtjes worden met elkaar gedeeld en afspraken worden
snel gemaakt.

Mgr. H. van den Hende vertelde mij dat in
de bisschoppenconferentie de taken van
de referentschappen opnieuw zijn ver-
deeld. Zo heeft Mgr. Harrie Smeets het re-
ferentschap van onze parochie
toebedeeld gekregen. En zoals Mgr. Van
den Hende mij vertelde: Bisschop Smeets
heeft deze taak met plezier aanvaard.
Wij kunnen binnenkort een brief tegemoet
zien, waarin de overdracht staat van Mgr.
Van den Hende naar Mgr. Smeets. Daar-
na zal de bisschop uitgenodigd worden om kennis te maken
met het bestuur van onze parochie.

Mgr. Van Luyn

Mgr. Smeets

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2019/02/Synergie-voor-het-Evangelie-door-Mgr-A-van-Luyn.pdf
www.kscc.nl
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Wijziging voorzitter Kon. BLN-Schuttevaer

Afscheid voorzitter Koninklijke BLN Schuttevaer, de heer
Roland Kortenhorst vrijdag 15 februari.
Via de scheepvaartpers bent u al enige tijd
op me hoogte van de bestuurswisseling in de
BLN-Schuttevaer. De Heer Roland Kortenhorst
heeft zich als voorzitter teruggetrokken en de
heer Dominique Schreijer, oud burgemeester
van Zwijndrecht heeft zijn plaats ingenomen.
De heer Kortenhorst zijn we veel dank ver-
schuldigd. In de tijd dat hij voorzitter was is er
veel gebeurd: het hele transitiegebeuren
heeft plaats gehad en wordt nu verder ont-
wikkeld.

De binnenvaart staat ook bij de overheid weer op de kaart.
Mede door zijn inzet, vaak achter de schermen staat de BLN
Schuttevaer nu waar ze staat. Het ware geen makkelijke tijden.
Het vereiste kunst om alle kikkers in de kruiwagen te houden,
maar met behulp van bestuursleden, medewerkers is een soms
moeilijke en soms makkelijke weg gegaan: het welzijn van de
schipper ondernemer stond centraal.
Een oprecht woord van hem is op zijn plaats. Van harte een
goede toekomst met zijn vrouw en zijn gezin
gewenst.

Zijn opvolger wensen we van harte een suc-
ces. Belangrijks is de ingeslagen weg met el-
kaar te gaan en hopelijk uit te komen op
bundeling van krachten en organisaties: een
vuist om een belangrijke positie te kunnen in-
nemen in de intermodale vervoersketen, en
om met vele partners onder andere de over-
heid te kunnen onderhandelen.

Roland Korstenhorst

Dominique Schreijer

Wij gaan een museum beginnen

De laatste tijd hebben Henk Nuij en ondergetekende de wens
geuit aan boord van het KSCC schipperscentrum Nijmegen
een tentoonstellingsruimte in te richten.
Er blijkt bij heel veel men-
sen mooie voorwerpen,
scheepsmodellen aanwe-
zig te zijn die geschikt zijn
tentoongesteld te worden
Een deel van de André
Derksen aula wordt inge-
richt om dingen ten toon te
stellen. Wij gebruiken de
zijkanten, zodat de zaal
toch als vergaderruimte
gebruikt kan worden. Wij zijn op zoek naar mensen die dit pro-
ject willen dragen door zich een middagje beschikbaar te stel-
len om uitleg te geven aan de bezoeker.
Mocht jij zin hebben bezoekers ‘rond’ te leiden: meld je aan.
Stuur uw bericht aan: info@kscc.nl, t.a.v. de heer Henk Nuij.

mailto:info@kscc.nl
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19 februari jaarvergadering Kermis Vrouwenbond in Zuidhorn

Deze vrouwenbond is de enige kermis vrouwenbond die nog
bestaat. Jaren geleden bestond de vrouwenbond uit een aan-
tal afdelingen: in Bergen op Zoom, Limburg en Apeldoorn.
De vrouwenbond is ook de drager geweest van de aanvraag
tot plaatsing op de lijst van immaterieel erfgoed van het circus
geweest. De grote trekker van dit gebeuren was de heer Arie
Oudenes.
Voor ons pastoraat is het goed contact met de bond te hou-
den en hun vergadering bij te wonen. Zij zijn de voelsprieten
van de kermis- en circuswereld. Een complement aan het be-
stuur en de vrijwilligers die zich voor de bond inzetten. Zo zetten
door tegen de stroom van de tijd.
De tekst die geschreven is ter gelegenheid van deze jaarver-
gadering vindt u op onze website.

Rijdende School

Op 19 februari organiseert de Rijdende School een avond over
onderwijs aan de kermis- en circusjeugd.
De vergadering wordt gehouden in het Van der
Valk Hotel in Apeldoorn 19.00-21.00 uur.
Onderwijs aan onze jeugd is zeer belangrijk. Wan-
neer je later de kermis op wilt gaan heb je een goe-
de vorming nodig: om je bedrijf te runnen, om een
positieve rol te spelen in het hele kermis bedrijf en
om samen met de bonden en andere organisaties
te werken aan het sociaal economisch welzijn van de kermis.
Gelukkig dat steeds meer ouders onderwijs belangrijk vinden.
Fijn dat er steeds meer jongeren hun mogelijkheden tot onder-
wijs ontwikkelen en tot zeer goede resultaten komen.
De kermis verdient goed opgeleide exploitanten en medewer-
kers

Vastenactie 2019

De vastenactie 2019 wordt nu voorbereid. Er
worden projecten uitgezocht waarvoor een
geldactie, de vastenactie, gehouden wordt.

Wij hebben de coördinatoren van de projec-
ten die uitgekozen worden, gevraagd ons te informeren waar-
voor men geld nodig heeft. Er wordt gekozen voor projecten
voor kinderen, jeugd en mensen die het nodig hebben in de
Derde Wereld. En waarvan een pater, een zuster of een broe-
der de trekker is. Het staat heel dicht bij de diaconale taak van
de kerk.
De geldmeter hangt al in de kerkaula: een warming up kan
nooit kwaad.

Een goed weekend
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2019/02/Brief-aan-Vrouwenbond-003.pdf
www.kscc.nl
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MOP

Vrouw in een boetiek:

‘Kan ik de jurk in de etalage passen,
alstublieft?’

‘Het spijt me mevrouw,
maar daar hebben we

pashokjes voor.’

Maritiem Museum duikt in het nieuws

Lezing naar aanleiding ramp containerschip Waddenzee

Naar aanleiding van de ramp met het containerschip MSC Zoe, die in de nacht
van 1 januari 345 containers verloor in de Waddenzee, neemt havenconservator
Jan Briek van het Maritiem Museum Rotterdam op vrijdag 15 en zondag 17 febru-
ari om 15:00 uur museumbezoekers middels een lezing mee in de wereld van
containertransport. Hoe vaak ging het vroeger en gaat het nu eigenlijk mis met
het transport van containers op zee? Wat doet de maritieme sector hieraan? Aan
de hand van  verhalen en objecten uit de vermaarde collectie van het Maritiem
Museum onderzoekt en vertelt hij meer over het nieuws van vandaag.

Containertransport

Havenconservator Jan Briek van het Mari-
tiem Museum Rotterdam duikt in het
nieuws en gaat met een lezing in op de
achtergronden van containervervoer en
de ontwikkelingen en gebeurtenissen door
de jaren heen. Waarom is het container-
vervoer zoals het is vandaag de dag? Al-
leen al in Rotterdam passeren 7 miljoen
containers per jaar en de grootste contai-
nerschepen hebben meer dan 20.000
containers aan boord. In deze lezing ko-
men museumbezoekers alles te weten
over de wereld achter de cijfers.

Waar en wanneer

De lezing over containertransport vindt plaats op vrijdag 15 en zondag 17 februari
om 15:00 uur. De lezing is gratis toegankelijk op vertoon van een geldig entreebe-
wijs. Aanmelden via: ikduikinhetnieuws@maritiemmuseum.nl

Ha HaHa Ha Ha

Ha Ha

mailto:ikduikinhetnieuws@maritiemmuseum.nl
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Beste wandelvrien-
dinnen en –vrienden

en lezers van Christoffel
Nieuws,

Leest of hoort u die berichten ook,
waarin kinderen van basisscholen niet
fietsend of lopend naar de lessen gaan,
maar worden gebracht door een
ouder of iemand anders. Daarin
schuilt een gemak dat een kind
zich heel snel eigen zal maken.
Niet zo zeer om zelf achter een
stuur te stappen, maar de bus te
nemen en fietsen of lopen op het
tweede plan te plaatsen. Dat
hoeft de conditie of het lichaams-
gewicht niet in de weg te zitten
als dat goed wordt gecompen-
seerd. Maar ja, welk voorbeeld
krijg je en ben je er dan ook ont-
vankelijk voor? Het is de kunst van
het vinden van de juiste combina-
tie van aangeven en aanleren.

Vierdaagse 2019
Inmiddels loopt de inschrijvingspe-
riode van de 103e Nijmeegse Vier-
daagse, die op dinsdag 16 juli
2019 van start gaat en eindigt op
vrijdag 19 juli. Er is ook dit jaar een
limiteringsprotocol en een inschrij-
vingsreglement en daaruit kan
worden opgemaakt dat er dit jaar
een inschrijvingstermijn is tot en
met vrijdag 22 maart 17.00 uur.

Iedere belangstellende kan zich via
www.4daagse.nl aanmelden voor een
deelname. De kosten bedragen € 84,00
en bij een KWBN-lidmaatschap zal er een
korting van € 5,00 worden verleend.
Mochten er op 22 maart meer dan 47.000
inschrijvingen zijn dan volgt er een loting.
Na vier dagen stond de meter overigens

op 21.577.

In de mogelijke loting vallen alle in-
schrijvers die voor de eerste beloning
gaan.
Verzekerd van deelname zijn zij die
●voor de tweede of hogere beloning
gaan
●in een detachement of in groeps-
verband lopen
●in de jaren 2004, 2005, 2006 of 2007
zijn geboren
●zijn uitgeloot in 2017 (de 101e Vier-
daagse) én in 2018 (de 102e Vier-
daagse)
●het gehele programma van Via
Vierdaagse doorlopen

Kinderen van 12 t/m 15 jaar kunnen
onder begeleiding meelopen. De
begeleid(st)er krijgt daarvoor geen
officiële medaille en de afgelegde
120 kilometers tellen voor de statistie-
ken binnen de stichting De 4DAAGSE
niet mee. Is deze persoon echter ge-
boren in 1959 of eerder dan komt
een beloning haar of hem toe.

Uiteraard is er op website van de stichting
De 4DAAGSE heel veel informatie te vin-
den.
Dat er al veel enthousiasme is voor de
KSCC-Vierdaagseverzorging van 2019 is te
waarderen. Het kan zijn dat de website
nog niet is uitgewerkt voor dit jaar. Een
e-mailbericht naar
mooren.spesnova@vaart.net mag, maar ze-
ker tot 15 juni is het mogelijk een opgave
te doen.

Voor de komende twee weken staat de
volgende wandeltocht op het program-
ma:
17 februari
AVOM Wandeltocht in Nijmegen
AVOM Nijmegen
Afstand: 5-10-15-25 km
Startplaats: sportpark Vossendijk
Winkelsteegseweg 206 6534 AR Nijmegen
Starttijd: 08.00 -14.00 uur
026-3519719
r.t.looijaard@online.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Dieren op 16 en 17 februari, in Vorden
en Heusden op 17 februari, in Nijkerk op
23 februari, in Ugchelen op 23 en 24 fe-
bruari en in Tilburg op 24 februari 2019.

Een hartelijke groet,
Henry Mooren

WANDEL-
NIEUWS

www.4daagse.nl
mailto:mooren.spesnova@vaart.net
mailto:r.t.looijaard@online.nl
mailto:r.t.looijaard@online.nl
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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1944 rampjaar voor Nijmegen

Het is 75 jaar geleden dat op 22
februari 1944 Nijmegen werd ge-
troffen door een vreselijk bombar-
dement.

Die dag werd Nijmegen het slachtoffer van een zogeheten ge-
legenheidsbombardement. Vanwege slechte weeromstandig-
heden werden de bombardementen van Duitse steden door
de Amerikaanse luchtmacht afgeblazen. Op de terugweg
zochten zij een gelegenheidsdoel. Dat werd onder andere het
spoorwegemplacement in Nijmegen. De bommen kwamen
echter terecht op het stadscentrum. Bijna 800 doden, duizen-
den gewonden en een totaal verwoeste binnenstad was de
trieste balans.
Later dat jaar werd Nijmegen door de Operatie Market Gar-
den vanaf september 1944 frontstad: opnieuw vielen vele do-
den en veel (im)materiële schade.

Dit jaar wordt op verschillende manieren stil gestaan bij deze
geschiedenis met bijzondere activiteiten.

● Op 22 februari zijn de officiële herdenkingen van het bom-
bardement.

● Op 23 februari wordt het InfocentrumWO2 Nijmegen (Cultu-
reel centrum de Lindenberg), aan de Ridderstraat 23, te Nij-
megen, geopend. Vanaf de 24ste is het centrum open voor
het publiek van 10.00-17.00 uur. Toegang gratis.

● In de maanden februari en maart besteedt het Bevrijdings-
museum, Wylerbaan 4, in Groesbeek op diverse wijzen aan-
dacht aan de oorlogshandelingen in het Rijk van Nijmegen.

Ga voor een overzicht van alle activiteiten naar de website
Nijmegen herdenkt.

https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/nijmegen-herdenkt/
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Binnenvaartsoos Zwijndrecht

Op 2 december 2018 bestond de Bin-
nenvaartsoos 10 jaar. Om bekendheid
hier aan te geven en tevens wat re-
clame te maken voor de soos werd TV
Rijnmond uitgenodigd om een repor-
tage te maken. Op de dag van ons
jubileum konden zij niet aanwezig zijn,
maar kwamen na een telefoontje om
13.00 uur geheel onverwacht op dins-
dag 5 februari rond 14.00 uur op de
soos.
Zij interviewden Jean Wijnen die de
leiding heeft op de soos, Gerard van
Loghem, vrijwilliger op de soos en eni-
ge bezoekers van de soos.
De kern van het interview was : Hoe is
het met het sociale leven op de bin-
nenvaart aan boord? Hoe vergaat
het de schippers wanneer zij gestopt
zijn met varen en aan de wal gaan
wonen? Hoe voelt men zich daarbij?
Waaruit blijkt dat binnenvaartschip-
pers een hechte gemeenschap vor-
men?

Ik zelf zeg altijd maar, het is net een
dorp maar erg verspreid. Totdat men
aan de wal gaat dan zie je dat er
veel schippers in dezelfde plaats gaan
wonen waar Zwijndrecht een goed
voorbeeld van is.
Journaliste Suzanne Mulder van TV
Rijnmond nam de interviews af met
naast zich de cameraman. Het was
een leuke ervaring.
We kregen dezelfde middag even-
eens bezoek van Sieg Verzendaal van
het Magazine BBM die het 10 jarig be-
staan publiceerde.
Als verrassing kwam ook de pas afge-
treden burgemeester van Zwijndrecht,
Dominic Schrijers, die nu voorzitter is
geworden van BLN Schuttevaer, bij de
soos op bezoek.
Het was een bijzonder geslaagde
middag met daarbij een Glühwein-
kraam wat zich menigeen lekker liet
smaken.

Ina Feenstra

Binnenvaartsoos

Klik hierboven op de foto en bekijk het fragment van
TV Rijnmond. Het fragment duurt ongeveer 2 minuten.

Bekijk alle foto’s op onze website

https://youtu.be/5gWn30Vd7Dw
https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Op 8 februari is op 76 jarige leeftijd overleden Carolina Johan-
na (Carla) Zuidema-Wegkamp. Weduwe van Okko Zuidema.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag
13 februari in de aula van het crematorium Zuylen te Breda.
Correspondentieadres: Markkade 52, 4815 HJ Breda.

Op zaterdag 9 februari is in de leeftijd van 81 jaar
Wilhelmina Lamberdina Geertruida Maria (Wil) Bruins
– Pas overleden. Echtgenote van Piet Bruins. De uit-
vaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 15 fe-
bruari om 12.45 uur in de H. Petrus Canisiuskerk,
Molenstraat 37 te Nijmegen. Aansluitend zal de cre-
matieplechtigheid gehouden worden in Crematorium Jonker-
bos, Weg door Jonkerbos 51 Nijmegen.

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelij-
ken 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 aan-
geven bij het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

Op zondag 10 februari is in de gezegende leeftijd
van 98 jaar Johanna Adriana (Annie) Boom – Ver-
schure overleden. Sinds 1978 weduwe van Piet
Boom. De afscheidsdienst zal worden gehouden op
zaterdag 16 februari om 13.45 uur in de aula van
uitvaartcentrum Monuta Memoriam aan de Langenhorst 100
te Rotterdam. Voorafgaand is er vanaf 13.00 uur de gelegen-
heid tot condoleren in het restaurant van bovengenoemd
rouwcentrum.
Na de dienst zullen wij Annie begeleiden naar crematorium
Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam. Corres-
pondentieadres: Mozartstraat 12, 6566 DP Millingen aan de
Rijn.

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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16-2 Fred Wams, m/s “Erculano”; Lisette van Bronswijk.
17-2 Jolanda van Gils-Bouwman; Lionne Beyer;

Miep van Lent, m/s “Maja”; mevr. Veronique Buitendijk;
Fabienne Cremers; Ria Laeyendecker; Marijke Heijmen;
Saskia Heymen; Joke Smits-Vermeeren.

18-2 mevr. Matjene Benner; dhr. Gerus Brugman v/h “Gerlie”.
19-2 mevr. D. Cornelissen-Vermaas; Antoine de Goey, m/s
 "Maasvallei"; Rob Schoenmaker.
20-2 Dhr. Ruud Vermaas; dhr. Gerard Bosman m/s “Tonny”;

Corinne Verberck.
21-2 Bianca Strijp; Ingrid Scherphof; Luuk Pruijn.
22-2 mevr. Sybilla Sep-Tonissen; mevr. Henriette Leensen.
23-2 Mette de Bot.
24-2 Sander Bosman, m/s “ Tonny”.
25-2 Anja Meurs; Michelle Bruins; Frank Put;

Sarah-Leigh Meijers.
26-2 Hans Paal; Remco Schelle.
27-2 dhr. Chris Meering sr.; Juriaan Verberck.
28-2 Birgit Wanders-van Beers, m/s “Thuvine”; Gerard

Leensen; Herman Rademaker; Lenie van Werkhoven;
Sjaak Beyer; Vincent Sanders; Daniel Peters.

29-2 Miranda de Vree; dhr. Jan Wennekes.
1-3 dhr. Anton Wigman jr.; Lobke Jonkman; dhr. Jan Hoks;
 Piet Poppelier, m/s Clamarant.
2-3 Anneke Nuy-Pruyn; mevr. Miep Hoks.

MISINTENTIES ZONDAG 17 FEBRUARI 2019

Dhr. Mark van Heuven, mevr. Will Bruins-Pas,
mevr. Annie Boom-Verschure,
dhr. André Derksen hoofdbeheerder KSCC Nijmegen,
dhr. A.Wissing, ouders van Laak-Snijders,
ouders Bemboom-de Boer, mw. S. Gloudemans,
ouders Wennekes-van Oijen,
overleden familieleden Heijmen-Spann
en Wennekes Heijmen en voor Elisa en John,
dhr. J. van der Hoeven v/h Bituma l,
ouders Reinkes-Bolten,
mw. F. Lagarde-Lenten v/h “Femmy”,
mw. Anita Martens-van Wijk, dhr. Wil Meesters,
- bijzondere intentie.

MISINTENTIES ZONDAG 24 FEBRUARI 2019

Ton Kuijten en Wil Joosten-de Korte, dhr. J. Groenewold,
dhr. C. Nieuwenhuizen Aalmoezenier v.d. scheepvaart,
mw. M. Broekmeulen-Tonissen,
mw. G. Hakkert-van der Hoeven, dhr. Gustav Pooth,
dhr. A. van Dongen "Intantum” en overledenen
uit fam. van Dongen, mw. Agi Schöningh,
ouders de Bot-Neff.
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* Dhr. Henk Lischer (Afd. B44 – kamer 18).
NIJMEGEN, C.W.Z. – WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10, 6642
CN.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen (Afd.
Bruuk - kamer 314).
GROESBEEK, DEKKERSWALD, BOSLAAN 218,
6561 LE.
* Mevr. Rina Peters-Colmbijn.
NIJMEGEN, CLAUSTRUM 46, 6515 GK.
* Dhr. Wim Oudakker jr. –
ms. “Willem Peter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Ria Vermeeren-Huibers.
NIJMEGEN, MACKENZIE, PANOVENLAAN
25, 6525 DZ.
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene” –
(Elderhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Correspon-
dentieadres)

* 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.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* 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.

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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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
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 2019
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats

op het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vrij. 22-2 19.30 uur Gezellige vrijdagavond-praatavond.
Tot ongeveer 22.00 - 22.30 uur.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 28-2 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 2019

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 BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Di. 19-2 13.30 uur Binnenvaartsoos
Di. 5-3 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA SCHIPPERSDANSAVOND PARAMONT 2019
In Restaurant Paviljoen Develhof, Parklaan 1 te Zwijndrecht.

Toegangsprijs € 10,-
U hoeft u niet van te voren aan te melden.

Za. 30 -3 20.00 uur Dansavond. De avond duurt tot 24.00 uur.
Contactpersoon voor Paramont:  Wilma Vissers, telefoon: +31(0)6-15 06 35 39

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
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN februari/maart 2019

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

Di. 19 febr.
12.00 uur

14.00 uur

33ste Herenzitting Prinsenconvent in de Vereeni-
ging, Nijmegen.
Ledenvergadering Vrouwenbond voor Kermis-
explotanten.

Do. 21 febr.
17.00 uur

17.30 uur

Bijeenkomst De Wandelgang. In Waal Restau-
rant, Molenweg 37 in Heerjansdam.
Bijeenkomst SNN in Restaurant Beau. Driehuizer-
weg 285 in Nijmegen.

Vr. 22 febr. 13.00 uur
Officiële herdenking bombardement op Nijme-
gen 1944. Bij monument De Schommel aan de
Raadhuishof bij de Marikenstraat.

Zo. 24 febr. 14.00 uur Doop van Elisa - Dochter van Bernard Janssen
en Hester Laban.

Zo. 3 maart 11.00 uur
Carnavalsmis in de H. Petrus Canisiuskerk, Mo-
lenstraat 37 in Nijmegen.
GEEN MIS OP HET KSCC PAROCHIECENTRUM!

Wo. 6 maart Start van de Vastenactie 2019
Contactpersoon voor Nijmegen: H. Wester, telefoon 024 -377 75 75.
E-mail: info@kscc.nl

MEDEDELING

Op zondag 3 maart is er GEEN
zondagsmis op het KSCC Schip-
perscentrum, Nijmegen.

Traditiegetrouw vindt deze viering
– deze Knotsenburgse carnavals-
viering – plaats in de Petrus Cani-
siuskerk. Molenstraat 37,
Nijmegen.

mailto:info@kscc.nl
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Schippers zijn gepassioneerd met hun vak
bezig, maar in hun schaarse vrije tijd
gooien ze het wel eens over een andere
boeg. Dan leven ze zich graag creatief of
kunstzinnig uit. De vruchten van die crea-
tiviteit worden elke 2 jaar getoond tijdens
een opmerkelijke tentoonstelling, getiteld
“Schippers Scheppen Schoonheid”.

De 24ste editie van deze expositie loopt
vanaf zaterdag 23/02/2019 tot 10/03/2019
op het Kerkschip in Antwerpen. Schippers
en oud-varenden laten het publiek uitge-
breid kennismaken met eigengemaakte
scheepsmodellen, schilderijen, penteke-
ningen, aquarellen, kantwerk, houtsnij-
werk, keramiek en foto’s.
“Schippers Scheppen Schoonheid” geeft
een ruimere kijk op het creatieve kunnen
van varenden en oud-varenden van de

Rijn- en binnenvaart. Voor enkele deelne-
mers was het in de loop der jaren een sti-
mulans om zich verder te bekwamen aan
de kunstacademie, waar sommigen ook
een getuigschrift behaalden. Anderen
sloten zich aan bij een vrij atelier om er
heel wat ervaring op te doen.

De tentoonstelling op het
Kerkschip Sint-Jozef omvat
scheepsmodellen, maquet-
tes, schilderijen, pentekenin-
gen, aquarellen, kantwerk,
houtsnijwerk, keramiek, glas-
werk, postzegels, alsook fo-
to’s en oude prentkaarten in
verband met de scheep-
vaart. Dit aanbod wordt
aangevuld met video- en/of
filmvoorstellingen in verband
met het beroep.

Schippers zijn erg gehecht aan hun be-
roep en aan hun vrienden. Door lid te zijn
van de Koninklijke Schippersgilde Sint-Jo-
zef, Scheepsboys & Girls, de Schippers-
vrienden Lourdes- Antwerpen en/of het
Museum voor Rijn- en Binnenvaart Antwer-
pen kennen velen elkaar en is de belang-
stelling voor de exposanten groot. Maar
ook niet-varenden hebben de weg naar
“Schippers Scheppen Schoonheid” ge-
vonden. De expositie is een mooie gele-

genheid om een ruimer publiek te laten
kennismaken met de schippersgemeen-
schap en met het Kerkschip St.-Jozef.

De expositie “Schippers Scheppen
Schoonheid” is te bezichtigen op zater-
dag 23 en zondag 24 februari 2019, zater-
dag 2 maart en zondag 3 maart 2017,
zaterdag 9 maart en zondag 10 maart,
telkens van 14.00 tot 18.00 uur. De toe-
gang is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom op het Kerkschip Sint-Jozef, Houtdok
25 – Haven 25A (naast de Mexicobrug) in
Antwerpen.

Meer lezen over deze expositie of over het
kerkschip ga naar hun website:
http://www.kerkschip-antwerpen.be/

Schippers en oud-varenden tonen hun creaties en kunstuitingen op het Kerkschip in Antwerpen

http://www.kerkschip-antwerpen.be/
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Op vrijdag 22 februari presenteren onze vierdejaars studenten hun
afstudeergroepshow ONE op Maaspodium, St. Jobsweg 3, 3024 EH
Rotterdam. Aanvang: 20:15 uur.
Met veel plezier nodigen wij u uit om deze voorstelling bij te wonen.
Voor ONE werken 12 jonge internationale circustalenten samen met
regisseur Nicanor de Elia (Argentinië). Deze voorstelling is het eerste
deel van het afstudeertraject. Op 21 en 22 juni presenteren de stu-
denten hun individuele acts in Theater Rotterdam.
Reserveer uw kaartje per e-mail: reserveringencircus@codarts.nl.
De entreeprijs bedraagt € 8,50.
Als u op vrijdag 22 februari om 15.00 uur of 20.15 uur niet in de gele-
genheid bent om de voorstelling bij te wonen, is er een tweede mo-
gelijkheid om dit op zaterdag 23 februari om 15.00 uur of 20.15 uur te
doen.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen van de locatie worden re-
serveringen in volgorde van aankomst verwerkt.
Met vriendelijke groeten,
Anna Beentjes
Hoofd Codarts Circuskunsten

AFSTUDEERGROEP TONEN CODARTS CIRCUSKUNSTEN '19

mailto:reserveringencircus@codarts.nl.


Christoffel Nieuws pagina 17← terug naar pagina 1

Alexe Wagemaker genomineerd voor sportprijs

Nijmegen heeft vele topsporters en sporttalenten. Ook in 2018
hebben zij mooie en bijzondere prestaties geleverd. Daarom
reikt de gemeente jaarlijks sportprijzen uit in 5 categorieën, be-
staande uit een oorkonde, juryrapport en een geldbedrag.
De stemmen van het publiek bepalen samen met de stemmen
van de jury wie de prijzen winnen.

Leuk voor de KSCC gemeen-
schap is om te horen dat
Alexe Wagemaker genomi-
neerd is voor de sporttalent-
prijs individueel onder 18
(judo) en sporttalentprijs
teams 2018 onder 18 (judo).
Alexe is een dochter van Ma-
thijs en Clarine Wagemaker-
Sieger.

U kunt haar helpen te
winnen door op Alexe
te stemmen Dat kan tot
4 maart. Op de Avond
van de Nijmeegse sport
worden de winnaars in 5
categorieën bekend
gemaakt op vrijdag 15
maart 20.00 uur in de
Jan Massinkhal, Nieuwe
Dukenburgseweg 5 Nij-
megen.

Ga naar Stemmen voor sportprijzen 2019 en stem op Alexe!

Alexe individueel

Alexe en haar team

https://www.nijmegen.nl/diensten/sport/stemmen-voor-sportprijzen-2018/
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Vier jaar geleden verlieten we Zwijndrecht. Nu komen we er weer
terug, althans vlak in de buurt in Heerjansdam. We nemen met pijn
in het hart afscheid van ‘De Tuin’ in het Kralingse Bos. Maar Waal
Restaurant, de ligging ervan aan het water en eindelijk parkeer-
plekken in de buurt is ook wat waard!

Na de geslaagde Nieuwjaarsborrel staan we aan het begin van
een nieuwe traditie in Heerjansdam. Samen met de BBM, die gaan
stopen met de borrels, zorgen we ervoor dat er geen overdaad
aan binnenvaartborrels ontstaat.
Goed, wat staat u te wachten? Een gezellige en informele net-
werkbijeenkomst voor binnenvaartondernemers, toeleveranciers,
bevrachters, kortom iedereen die direct of indirect is betrokken bij
de binnenvaart.

Tijdens deze bijeenkomst mag u heel wat verwachten. Natuurlijk
bijpraten met een drankje erbij, de oude munten, zowel van BBM
als van De Wandelgang, zijn hiervoor nog gewoon te gebruiken.
Waal Restaurant zal u verrassen met heerlijke winterse stoofgerech-
ten en ja, dat kost u niets.

Wees daarom welkom op donderdag 21 februari, vanaf 17.00 uur.
Waal Restaurant is te vinden aan Molenweg 37 in Heerjansdam.
Niet te zien vanaf de weg, maar de parkeerplaats wel. En anders is
er genoeg parkeerplaats in de buurt. Tot dan!

De volgende bijeenkomst is gepland voor 21 maart eveneens in
Waal Restaurant 17.00 uur.
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De leden van de Provinciale Staten wor-
den tegelijkertijd met de leden van de
kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en
Saba én de waterschappen gekozen.
De verkiezingen vinden eenmaal in de
vier jaar plaats.

De verkiezingen voor de Provinciale Sta-
ten zijn belangrijk voor het bestuur van de
provincie. Ook kiezen statenleden de le-
den van de Eerste Kamer van de Staten
Generaal. Meer informatie (YouTube) klik
hier:

Maar de verkiezingen voor de water-
schappen zijn ook belangrijk. Lees hieron-
der waarom.

Waterschappen in vogelvlucht

Waterschappen in Nederland zorgen voor
de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor
het beheer van dijken en sluizen, de juiste

waterstand en voor zuivering van afval-
water. Er zijn 21 waterschappen in Neder-
land (in Noord- en Zuid Holland worden ze
hoogheemraadschap genoemd).

De grenzen van een waterschap worden
deels bepaald door de provincie- en ge-
meentegrenzen maar vooral door de
stroom- en afwateringsgebieden in een
bepaalde regio. Elk waterschap heeft
een gekozen algemeen bestuur en een
dagelijks bestuur. Beide besturen worden
voorgezeten door een dijkgraaf of water-
graaf.
Het algemeen bestuur van een water-
schap is vergelijkbaar met een gemeen-

teraad. Dit algemeen bestuur stelt het
beleid van het waterschap vast en con-
troleert of het dagelijks bestuur dat beleid
goed uitvoert. De waterschappen finan-
cieren hun beleid door het heffen van be-
lastingen (zuiveringsheffing).

Waarom stemmen voor het waterschap?

De waterschappen doen wat ze doen.
Verzorgen de dijken, zuiveren rioolwater,
voorkomen overstromingen en grijpen in
bij langdurige droogte. Dus waarom stem-
men?

De Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen van woensdag 20 maart 2019

25% van Nederland ligt onder zeeniveau. 59% van
Nederland zou onder water komen te liggen, als de

waterschappen niets aan waterbeheer zouden doen.

→

https://youtu.be/qfp1c9idOwQ
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Eigen heel simpel. Zij innen belasting, dus door te stemmen op een verte-
genwoordiger (van een politieke partij) bepaalt u mee hoe het geld be-
steed wordt.
Waar moet u dan aan denken?
Door te stemmen op een partij met uw politieke overtuiging bepaalt u o.a.
● Hoe en waar vinden dijkversterkingen plaats.
● Wordt de lasten voor waterschapsbelasting eerlijk verdeeld?
● Moet het waterschap meer doen (of juist niet) tegen klimaatverandering?
● Is het waterschap een goede werkgever?

Het is van belang om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten en de
Waterschappen. Heeft u geen tijd? Zorg dat u iemand machtigt.

Weet u niet op welke partij? Test uw politieke voorkeur met de StemWijzer op
het internet. De StemWijzer is alleen beschikbaar voor de volgende provin-
cies: Flevoland, Gelderland, Limburg, Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Hol-
land en Zuid-Holland.

https://stemwijzer.nl/
https://stemwijzer.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.

Vijf kilometer buiten Munster werd ik aan-
gehouden door een zwarte militaire poli-
tie. Afstappen en de fiets tegen de muur.
Ik kreeg een hoop Amerikaans te horen
waar ik niets van begreep. Na een half
uur waren we al met twintig man. Er arri-
veerde een grote legerwagen, zo een
met een zeil aan de achterkant. Ik moest
mijn koffer van de fiets halen en instap-
pen in de laadbak samen met alle ande-
ren die er stonden. Mijn fiets was ik kwijt,
die mocht niet mee. Daar had ik niet lang
plezier van gehad. Het was zo’n mooi kar-
retje. Mijn vader zei het altijd al: 'Gestolen
goed gedijd niet'.
Waar gingen we op af? We wisten het
niet. De zwarte chauffeur reed als een
gek. Als we door de bocht gingen hingen
we met onze benen in de lucht aan de
latten waar het zeil mee vast gemaakt
was. Na een goed half uur stopten we
voor een slagboom en we moesten uit-
stappen. Het was een kazerne van de
Duitsers geweest. Nu hadden de Cana-
dezen het er voor het zeggen.
We moesten een houten barak in. Daar
lag een hoop stro. Dat was ons bed. Na
twee dagen waren we al met vijfhonderd
man. Wat een rotzooi was me dat daar.
Ze plukten alles van de straat. Je mocht

niet op eigen gelegenheid naar huis. Je
moest opgeven waar je vandaan kwam
en waar je naar toe ging. En hoe je in
Duitsland gekomen was. Een Hollandse
jongen was tolk. Hij zei dat het nog wel
even kon duren voordat we naar Holland
mochten. Er stonden wel vijfentwintig hou-
ten barakken en die zaten allemaal vol.
Mensen uit verschillende landen in ver-
schillende condities. Er waren erbij die al-
leen vodden aan hadden en zo mager
als een lat waren. Ook in de barak waar ik
zat. Naast mij lag ook een Hollander. Ik
had een plekje in een hoek tegen het
houten schot. Doordat ik een van de eer-
ste was had ik kunnen kiezen. Wat had ik
een spijt dat ik van boord gegaan was. Ik
had het zo goed en nu zat ik weer in die
rottigheid.

's Morgens om zeven uur moesten we op
staan. Dan kwam er een Militaire Politie
die blies op zijn fluit. Er was een grote was-
bak met kranen, daar kon je je wassen en
scheren. Dan moest je in de rij gaan staan
voor een hand vol harde zeebeschuit.
's Middags een lepel soep, iets beter dan
in het eerste kamp. 's Avonds weer een
handvol zeebeschuit. Je mocht er niet uit.
Bij de slagboom zat Militaire Politie.
Naast mij lag een aardige knul. We kon-
den het goed samen vinden. Hij had bij
de Post gewerkt in Hannover en was al
drie jaar in Duitsland. Hij had zelfs verke-
ring met een Duits meisje. Hij kwam uit De-
venter. Hij sprak aardig engels.

Na een paar dagen kwam een Canade-
se officier naar ons toe en vroeg of we
niet bij de M.P. wilden werken. Dan zou-
den we een kamertje apart krijgen. Nou
daar waren we wel voor te porren. We
kregen een witte band om onze arm met
M.P. erop. We moesten er op toezien dat
iedereen op tijd op stond en dat er geen
vuurtje gestookt werd. Er waren mannen
bij die zelf iets klaar maakten om te eten,
dat mocht niet. Twee keer in de rij gaan
staan voor beschuit was ook verboden.
Met zes jongens deden we dat werk. Ie-
der had acht uur dienst. Als je taak erop
zat kon je doen wat je wilde. We mochten
zelfs het kamp uit. Nou dat was niet tegen
doven gezegd. We waren zo vertrokken.
In het dorp zagen we pas op welke plaats
ze ons gedumpt hadden. Het heette er
Dülmen, dat ligt vlakbij het stadje Lüding-
hausen.
Toen we het dorp gezien hadden beslo-
ten bij een boer langs te gaan, op zoek
naar eten. Onze magen waren aardig in
opstand van die vetpot in het kamp. Bij
de eerste de beste boer klopten we aan.
Alles zat op slot maar boven deed ie-
mand het raam open. Hij vroeg wat we
wilden en uit welk land we kwamen. Toen
hij hoorde dat we Hollanders waren kwam
hij naar beneden. We vertelden hem dat
we in de oude kazerne zaten en niet veel
te eten kregen. De boerin kreeg orders
eieren met spek voor ons te bakken. Jon-
ge, jonge wat smaakte dat.

Wordt vervolgd



Christoffel Nieuws pagina 23← terug naar pagina 1

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
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

Y. Meering
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 5 verschijnt op 28 februari.
Deadline: maandag 25 februari.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, mgr. A. Van Luyn, Ina Feenstra

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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