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Van de bestuurs- en directietafel

Voor bestuur en directie is het goed jaarlijks een korte
evaluatie te houden en de toekomst te plannen. Be-
langrijke punten: continuering van ons werk en onder-
steuning van de diverse activiteiten.
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Green Deal voor binnenvaart en binnenhavens is rond

Koninklijke BLN Schuttevaer, Centraal Bureau voor de
Rijn en Binnenvaart en Nederlandse Vereniging van
Binnenhavens tekenen akkoord met de Overheid.
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KSCC Nijmegen Soos met… Haringparty

Op dinsdag 18 juni organiseerde Soos met... als afslui-
ting van het seizoen een Haringparty. Meer dan 60
mensen vierden de party mee.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Heidag 11 juni van het regionaal bestuur
KSCC/KSW Nijmegen.

Voor bestuur en directie is het goed jaarlijks een korte evalua-
tie te houden en de toekomst te plannen.
Daarvoor gaat men wel eens naar elders om ongestoord met
elkaar te kunnen praten en naar elkaar te luisteren. Dit bevor-
dert de onderlinge relatie en scherpt ons naar de doelstelling
van het werk.
Deze keer kozen we voor een ruimte in ons eigen KSCC en wel
in de stuurhut: een unieke plaats.
We keken terug op de afgelopen 2 jaar en onze ogen richten
zich op de toekomst:
hebben wij onze doelstelling nog wel helder op het netvlies? Is
het centrum nog wel nodig in deze constant veranderende
tijden? Hoe denken wij over de continuering, bezetting van de
pastorale posten: aalmoezenier, pastoraal medewerker? De
publiciteit en het gebruik van de media kwamen aan de orde.

Maar een heel belangrijk punt en u begrijpt dit is de continue-
ring van ons werk: de ondersteuning of opvolging van de aal-
moezenier. Maar ook de ondersteuning van de diverse
activiteiten, we denken aan de organisatie van de KSCC Prins
Willem Alexander ziekenvaarvakantie. Er zijn ideeën voldoen-
de, maar ze moeten ook uitgevoerd kunnen worden.
Een aantal ideeën kwam aan de orde waaronder: moeten wij
onze doelgroep niet verbreden nu er een hele nieuwe wijk
rondom de haven ontstaat. Heel veel dank werd uitgesproken
naar de vele vrijwilligers die het grootste deel van het werk op
zich nemen.

Wat is er afgesproken: in september komt er een vergadering
van de coördinatieraad (lange tijd is deze niet bijeen ge-
weest). Met de leden van de raad gaan we spreken over bo-
venstaande onderwerpen. Hen in de ontwikkeling van de
toekomstvisie betrekken, is belangrijk. Zij beschikken over een
schat van ervaring en expertise.

Om de doelgroepen binnenvaart, kermis en circus nog beter
te bereiken zullen wij de Social Media meer gaan gebruiken. In
een kort zinnetje zullen belangrijke onderwerpen uit de Chris-
toffel Nieuwsbrief en de website onder de aandacht gebracht
worden in Facebook en Twitter.

Er is ook gesproken over de financiën. Alhoewel de financiële
situatie van het KSCC en de parochie gezond is -omdat we
zoveel vrijwillige inzet hebben-, zal er gewerkt moeten worden
aan een financiële input om een aalmoezenier parttime in
dienst te nemen.
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In het gesprek met de nieuwe referent
Mgr. Harrie Smeets zal dit een belangrijkpunt

van bespreking worden. Donderdag 20 juni zullen
deze punten aan de orde komen in een landelijke Hei-

dag.

Het KSCC schipperscentrum moet volgend jaar naar de werf
om gekeurd te worden: eis van de verzekering TVM. Zij heeft
ons al een jaar uitstel gegeven. Dit zal de nodige kosten met
zich meebrengen. Daarom zal eerst een werf uitgezocht moe-
ten worden (de Gelria is gesloten) en daarna een moet een
begroting gemaakt worden.

Bestuur van de Salesiaanse Provincie Neder-
land-België (Vlaanderen) vergaderde op 12
juni in het KSCC centrum. Er was een uur uitge-
trokken voor Tonny van der Veeken en onder-
getekende om een introductie, overzicht en
rondleiding over het centrum te geven.
Ons werk hebben we goed neergezet, en aandacht ge-
vraagd voor de zorgen die bestaan m.b.t. de toekomst. Vooral
de ondersteuning/opvolging van de aalmoezenier werd goed
belicht. Maar u leest ook de krant en hoort berichten uit de
pastorale centra: pastors, diakens en pastoraal medewerkers
tekort. Maar niet geschoten, is altijd mis.
Geen toezeggingen dus, maar wel aandacht en waardering.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Communicatie

Sinds vorige week woens-
dag zijn er ‘zomaar ’enke-
le verkeersborden
geplaatst aan de Haven-
weg in Nijmegen. De weg
die toegang geeft tot on-
ze Waalhaven. Wanneer
u de Havenweg inrijdt:
parkeerverbod. 10 meter
verder einde verbod.
Aan het einde van de Ha-
venweg links en rechts
verkeersborden met ver-
boden te parkeren.
Natuurlijk geïnformeerd bij
de gemeente en wijkagent. (zie e-mail). Bij hen was niet be-
kend dat de borden geplaatst zijn. Dan zou je denken: ze wor-
den weggehaald. Maar neen, ze staan er nog steeds.
Typisch, bevoegde autoriteiten zien dat verkeersborden niet
geplaatst hadden mogen worden en ze laten de borden ge-
woon staan. Kunt u zich voorstellen dat mensen twijfelen aan
het gezag van de overheid.

E-mail antwoord van de gemeente:

Graag willen wij u informeren over de voortgang van melding #73842.
De melding is ingedeeld in de categorie: Parkeeroverlast / overig
Toelichting:

Melding Opgelost
Beste …, bedankt voor uw melding. De verkeersborden zijn niet geplaatst door de Ge-
meente Nijmegen. Daarom zijn ze tot op heden ook nog niet rechtsgeldig. Dit is ook
de reden waarom u niet geïnformeerd bent. Mocht u nog vragen hebben, horen we het
graag. Met vriendelijke groeten, Bureau Toezicht & Handhaving

Met vriendelijke groet,
Gemeente Nijmegen
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Dank aan de aannemer en de Havenmeester

En plots daar stond een bord bij de ingang van de haven: “de-
ze toegangsweg is op 18 juni afgesloten van 9.00-15.00 uur”.
Er is een hele verandering gaande rond het Havengebied.
Daarvoor zijn ook infrastructurele veranderingen noodzakelijk
en moet weleens een weg tijdelijk worden afgesloten.
Maar nu stond de afsluiting gepland op 18 juni. Het KSCC had
op deze dag een haringparty, dus het KSCC moest toeganke-
lijk zijn.
Toch even contact opgenomen met de aannemer: “sorry, wij
hadden even contact met het KSCC en de bewoners moeten
opnemen”. De aannemer stelde zijn programma bij. De datum
van de afsluiting werd snel veranderd van 18 naar 19 juni.

(Zie ook p. 23)

Vierdaagse Nijmegen

In de stad worden de nodige voorbereidingen getroffen om
de duizenden wandelaars te ontvangen. Koersen worden uit-
gezet, de veiligheid wordt uitvoerig besproken etc. en de zo-
merfeesten bestaan 50 jaar. Er wordt een plaquette aan de
pui van ‘kapsalon
John Bertine’ gehan-
gen, de initiatiefnemer
van de Zomerfeesten.
Ook het KSCC bereidt
zich voor.
De organisatie van de
Vierdaagse verzor-
gingscomité is druk-
doende alles te
regelen voor een per-
fecte verzorging. Er zal
weer een hele crew
klaar staan. Aan de
fysiotherapie is ge-
dacht, aan de be-
manning van de
bussen, de vergunnin-
gen om langs het par-
cours te mogen staan
en eten en drinken. Er
is een nieuwe massa-
getafel aangeschaft.

Er zullen zo’n 100 man uit de binnenvaartwereld mee lopen. Wij
hopen dat ze goed getraind aan de start staan.
En zij die niet lopen: aan de kant staan en aanmoedigen, wat
water aanbieden etc.: het doet wonderen.

Vierdaagse 2018
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MOP

Twee vliegen zitten samen
op het kale hoofd

van een oude man.

Zegt de ene vlieg tegen de ander:
“Weet je nog dat we hier

ooit verstoppertje speelden?

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

7 juli Schippersmis in Doornenburg

Nou ja, Schippersmis. Hij vindt plaats in de parochiekerk van
Doornenburg bij slecht weer. Bij goed weer in de tuin van de
pastorie. De Schippersmis hoort bij het water thuis, zoals wijlen
Jo Leenders, de eerste voorzitter deze heeft opgestart op de
mooiste plek tegenover het restaurant van Cornelissen: Rijn-
zicht, dicht bij het water. Daar zijn we begonnen. Het was een
succes.

Toch een idee om
de keuze van deze
plaats voor het
volgend jaar te
heroverwegen.
Het pastoraat
geeft haar mede-
werking, materieel
en immaterieel.
Het koor Exotherm
uit Huissen zal de
zang en muziek
verzorgen. In de
intenties zullen ze-
ker de overleden
leden herdacht
worden en Piet
Driessen† de op-
richter van dit
koor.
(zie ook p.19)

Alle examinandi van 2019!

Het bestuur, directie pastoraal team en alle vrijwilligers van het
KSCC en pastoraat feliciteren jullie van harte met het behaal-
de resultaat. Menig boekentas hangt al aan de vlaggenstok.
Wij gaan er vanuit dat er hard geploeterd is om dit resultaat te
bereiken. Van harte hopen wij dat jullie plannen voor de toe-
komst ook uitkomen.
Wanneer je een herretje hebt: knokken, knokken: je haalt het.
Mocht je niet geslaagd zijn en je hebt er hard voor gewerkt:
heel jammer. Maar laat de moed niet zakken en blijf werken
aan een goede toekomst.
De maatschappij heeft je nodig.

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

Schippersmis 2016

Ha Ha Ha
Ha Ha

Ha H
a
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Eerste Pinksterdag en Heilig Vormsel

Zondag 9 juni was Eerste Pinksterdag. Tijdens het pinksterfeest wordt her-
dacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-
eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezi-
ge gelovigen.
Daarnaast ontving Jean-Paul Dumoulin het Heilig Vormsel.
Het vormsel is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de
Heilige Geest ontvangt. Het ritueel van het vormsel bestaat uit een handop-
legging en de zalving met chrisma. Bij de viering wordt ook de paaskaars
aangestoken. Foto’s Gerus Brugman
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Green Deal voor de binnenvaart en binnenhavens is rond

Koninklijke BLN Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens tekenen akkoord met de Overheid.

Op dinsdag 11 juni 2019 is de Green Deal
Zeevaart, Binnenvaart en Havens onderte-
kend. Deze Green Deal geeft invulling aan
het Nederlandse klimaatbeleid om onder
meer de belasting van het milieu en de af-
hankelijkheid van fossiele energie en
schaarse grondstoffen te verminderen. Het
doel van de Green Deal is de zeevaart, bin-
nenvaart en havens te verduurzamen. Met
als grootste doel een emissieloze en kli-
maatneutrale binnenvaart in 2050. De Over-
heid maakt hiervoor de komende 2 jaren €
15 miljoen vrij. Bij de Green Deal zijn naast
de binnenvaart-brancheorganisaties en het
Kabinet ook de verladers, zeevaart, ha-
vens, banken, TLN en kennisinstellingen be-
trokken.

Samenwerking branche-organisaties

Deze Green Deal is tot stand gekomen na
een intensieve onderhandelingsperiode.
Hierbij is nauw samengewerkt tussen de
binnenvaartbranche-organisaties Cen-
traal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart
(CBRB) , Koninklijke BLN Schuttevaer (BLN
Schuttevaer) en de Nederlandse Vereni-
ging van Binnenhavens (NVB). De Green
Deal is de eerste grote stap richting een
groene binnenvaart.

Binnenvaart: schoonste modaliteit, nu en
in de toekomst

De ambitie van de binnenvaart is om de
schoonste modaliteit te blijven; voor nu en
in de toekomst. Het gaat hierbij zowel om
CO2-reductie alsook reductie van emis-
sies. De belangrijkste afspraken in de
Green Deal zijn:
● Reductie van CO2 met 35-50 % tot 2035.

Dit zal met name worden bereikt door
het bijmengen van duurzame biobrand-
stof. Een klimaatneutrale en emissievrije
binnenvaart in 2050. Dit dient te worden
bereikt door inzet van schonere moto-
ren, nieuwe technieken en het aanpas-
sen van bestaande motoren;

Minister Van Nieuwenhuizen (Waterstaat)
ondertekend de Green Deal

Lees verder 
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● Gelijkwaardigheid van motoren en ac-
ceptatie van nabehandelde motoren die
voldoen aan de eisen voor een schone
motor. De milieuprestaties krijgen een la-
bel op basis waarvan een bijdrage uit het
verduurzamingsfonds en financiering door
banken wordt afgesproken.

● Afschaffing van regionale milieu-eisen zo-
als de CCR2-verordening in Rotterdam.
Een integrale aanpak zoals de Green
Deal heeft immers een grotere impact
dan een lokale regeling;

● Een betere afhandeling van de binnen-
vaart, o.a. door inzet van integrale IT-sy-
stemen en het  oplossen van de
congestie bij de container-terminals;

In Europees verband wordt door het Minis-
terie van Infrastructuur en Waterstaat (IW)
een verduurzamingsfonds uitgewerkt voor

schonere motoren. Hiermee wordt ook de
ontwikkeling van nieuwe technieken gesti-
muleerd. Voor de komende 2 jaren maakt
het Kabinet € 15 miljoen vrij om in Neder-
land al inzet van schonere motoren te sti-
muleren voor de zgn. ‘onrendabele top’;

Havens: stimuleren en faciliteren schone
scheepvaart

Ook de Nederlandse binnenhavens com-
mitteren zich aan de doelstellingen van de
Green Deal.  Hiermee wordt schone
scheepvaart gefaciliteerd. De havens stre-
ven naar een uniform systeem van gediffe-
rentieerde tarieven en kortingen op het
binnenhavengeld. Daarnaast is afgespro-
ken met Ministerie van IW en met het Minis-
terie van Financiën dat de energiebelasting
op de gebruikte elektriciteit voor walstroom
door de scheepvaart wordt afgeschaft.

Modal Shift

Daarnaast committe-
ren alle partijen zich
aan een versterkte in-
zet en middelen voor
modal shift van weg
naar binnenvaart en
rail. Hierin zullen verla-
ders, overheid, binnen-
vaart en andere
branche-organisaties
samen optrekken.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvrien-
dinnen en –vrienden

en lezers van Christoffel
Nieuws,

Hoe mooi en hoe rustig is het als op een zo-
merdag de zon licht brengt over het groene
land waarboven een dun laagje nevel
hangt, dat is ontstaan door de regen van de
vorige avond en van de daling van de tem-
peratuur? Dit kun je zien maar ook voelen als
je er midden in bent. Dat kan als visser aan
de kant van een open water, als fietser die
onderweg is naar het werk, maar ook als re-
creant die vroeg opstond om een stuk van
de omgeving te verkennen. Soms is het in va-
kantie op een grotere afstand van huis, maar
evengoed is het mogelijk op een woonplek
of na een ritje in de trein. En vergeet het ge-
luid van rijdende auto’s of van de draaiende
machines. En niet dat je als herboren terug-
keert, maar een wandeling kan rust en vol-
doening geven. En stiekem weg kan worden
gezegd dat het lichaam er ook om vraagt.
Dus zo lang het kan, laten we ook luisteren
naar het geluid van onze eigen body.

De coördinatoren van de K.S.C.C.-verzor-
gingsploeg kunnen de laatste voorbereidin-
gen oppakken en hopelijk is het bij de
inschrijving allemaal goed gegaan. Over een
kleine vier weken worden de eerste stappen
gezet voor de 103de Nijmeegse Vierdaagse.

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

22 en 23 juni
De Braoiersloop in Beneden-Leeuwen
Stichting De Braoiers
Afstand: 15-30-40 km
Startplaats: Braoiershonk
Korte Brouwersstraat 15 6658 AC
Beneden-Leeuwen
Starttijd: 07.00 - 09.30 uur
06-24274857
t.gelder28@upcmail.nl

23 juni
18e Mariken van Nieumeghentocht
in Nijmegen
WIOS ‘81
Afstand: 5-10-15-20-30-40 km
Startplaats: kantine voetbalclub
De Trekvogels
Luciaweg 25 6523 NK Nijmegen
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
www.wios81.nl

30 juni
Dorpentocht in Ewijk
EHBO-vereniging Ewijk-Winssen
Afstand: 5-10-15-25-40 km
Startplaats: De ouwe Deeg
Hoogstraat 9 6644 BS Ewijk
Starttijd: 06.30 - 12.00 uur
06-22903463
www.ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel ge-
gevens van wandeltochten die (voor-
namelijk) in Nederland worden
gehouden, zoals in Breda op 23 juni, in
Duiven, Huissen, Chaam, Oudenbosch
en ‘s-Hertogenbosch op 29 juni en in
Oeffelt op 30 juni 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

mailto:t.gelder28@upcmail.nl
mailto:t.gelder28@upcmail.nl
www.wios81.nl
www.ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl
www.wandel.nl
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Op dinsdag 18 juni organiseerde Soos met... als afsluiting van het seizoen
een Haringparty. Meer dan 60 mensen vierden de party mee. Er was ui-
teraard lekker eten. Een haring natuurlijk en voor de niet-vis liefhebber
was er knakworst. (Een deel van) de Waalkanters brachten enkele liede-
ren ten gehore en iedereen werd uitgenodigd om mee te zingen. Het is
een gezellige en uiterst geslaagde middag geworden.
Onze speciale dank gaat uit naar de sponsoren van de haring: Gerd de
Swart van werf Shipyard Millingen en drukkerij F-GRAPHICS Nijmegen.
Foto's: Gerus Brugman

Nijmegen Soos met… Haringparty

Bekijk alle foto’s

op onze website

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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DOOP & JUBILEUM

Op zaterdag 29 juni wordt Sill Bastiaan Marijn van
Dongen gedoopt. Sill is het zoontje van Jeroen en
Willianne van Dongen – Vissers.

Op dezelfde dag vieren Jeroen en Willianne hun
12,5 jarig huwelijk.

Wij feliciteren Jeroen en Willianne met de doop van Sill en hun
koperen huwelijk.

OVERLEDEN

Op maandag 17 juni overleed, in de leeftijd van 75 jaar,
Wilhelmus Hubertus Antonia (Willem) Scheffer. Echtgenoot van
Agnes Scheffer - Wolters. U kunt afscheid nemen van Willem in
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Vouershof 1 te Ge-
leen, op vrijdag 21 juni van 17.00 tot 19.00 uur. De crematie
vindt in besloten kring plaats op zaterdag 22 juni om 10.30 uur
in crematorium Nedermaas te Geleen.
Correspondentieadres: Nederheidestraat 23, 6129 AG Urmond.

Op maandag 17 juni is, op de leeftijd van 85 jaar,
Johanna Maria Bernadetta (Jetty) Brands – Krootjes
overleden. Weduwe van Christiaan Brands.
Jetty is opgebaard in het rouwcentrum aan de
Uranusstraat 25 te Zwijndrecht, alwaar geen bezoek.
De Eucharistieviering wordt gehouden zaterdag 22
juni om 11.30 uur in de Pietermankerk, Burgemeester Pijl
Hogeweglaan 1 te Zwijndrecht. Aansluitend vindt omstreeks
13.20 uur de begrafenis plaats op het R.K. gedeelte van de
Algemene Begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan 26
te Zwijndrecht.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de Vijverzaal van restaurant Het Develpaviljoen, Parklaan 1
te Zwijndrecht.
Correspondentieadres: Develsingel 15, 3333 LD Zwijndrecht.

Onverwacht is overleden op woensdag 19 juni Willem van
Loon ms Innuendo. Echtgenoot van Marijke van Loon - Moo-
nen. De datum van de uitvaart wordt later bekend gemaakt.
Correspondentieadres:
Polderland 16, 3344 EE Hendrik-Ido-Ambacht

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
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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22-6 Mevr. Jolanda Derksen; mevr. Jolanda Mooren-Wanders;
 Suzanne Foekens.
23-6 Dhr. Wim de Bruin; Monique Meesters; Jasper Oome;
 Sander Prins.
24-6 Dhr. Pascal Boon, dhr. Alexander Bouwens; Theo Roelofs;
 Niels Janssen.
25-6 Ria v/d Wijgaart-Burgers.
26-6 Vivian v/d Wijgaart; mevr. Christa Stevens,

m/s “Petronella”; mevr. Marie Mooren-Broekmeulen;
Angelo Eleveld; dhr. Jan de Jong;
mevr. Yvonne Meering.

27-6 Gerda Vermeeren-Dombeek; Bauke Scholten.
28-6 Mevr. Riet Wennekes-Buil, v/h “Laurina”.
29-6 Dhr. Sammy Koks; Roxanna Brands, m/s “Christiaan”;

Ingrid van Oyen, v/h “Belvedere”; Annie Bos-Heijmen;
 Jaco Robben; Dennis Peters.
30-6 Annie Sep-Tonissen; Rik van Megen.

JULI

1-7 Ilona van Lammeren.
2-7 Michel Hompus; Roland van der Staay; Lucia Zijlmans;
 Eline Bosman, m/s ‘Vigila’; Gabriëlla Wams,

m/s ‘Erculano’.
3-7 Cora Baijens-Bosman.
4-7 José Wennekes; Marc van Lent; Elisa Janssen.

ZONDAG 23 JUNI 2019

Mevr. Marlies van Raaij in het Radboudziekenhuis,
Mevr. Jetty Brands-Krootjes v/h ms. Christiaan,
dhr. Willem Hubertus Antonia Scheffer,
dhr. Willem van Loon, m/s Innuendo, dhr. Jo en Jeanne van
Ingen, “Jean Pierre”, ouders de Bot-Neff,
mw. Annelies Wigman, dhr. H. Buil ,en overleden familie,
ouders Buil-Wanders, ouders van Angelen van den Heuvel,
pater M. Verhaeghe schippersaalmoezenier,
mw. Femmy Lagarde-Lenten ms. “Femmy”,
mw. E. van Oijen-Schuldink,
mw. Mieke Zandee-van den Oever,
George Wendt en Aloys Wendt, ouders C. Brands,

ZONDAG 30 JUNI 2019

dhr. Gerrit van Oijen en Marijke en Vincent,
dhr. Alex Sijbranda, ouders Frans en Floor Huibers,
mw. T. Tetteroo-Bok v/h m.s. Cobulo,
mevr. Stien en dhr. Tine Koning- van Wijck,
ouders Buil-Wennekes, ouders Heijmen-van Ophuizen,
ouders Schüttler-van Laak v/h Wormatia,
Laura Brom, mw. J. Joosten en overledenen uit de
fam. Joosten "Constantine",
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* Dhr. Bert Kusters uit Millingen a/d Rijn –
Revalidatiecentrum Dekkerswald.
GROESBEEK, BOSLAAN 218, 6561 LE  - (Afd.
Mulderskop).
* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent, De Sta-
te Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60,
3055 JD.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10, 6642
CN.
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem
Peter”.
DORDRECHT, VAN EESTERENPLEIN 296, 3315
KX.
* Dhr. George de Bot. (Lobede:   locatie
Dijkzicht).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CB.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen
DRUTEN, KAPELLEKENSLAAN 74, 6651 TK.

*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene” –
(Elderhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Cor-
respondentieadres)
* Mevr. Nora de Grundt-Hane-
graaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT
276, 6512 AC.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St.
Jan de Deo.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen.
NIJMEGEN, JUPITERSTRAAT 27, 6543 XG.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* 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 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 geopend.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2019

Zo. 7-7 15.00 uur

Traditionele jaarlijkse Schippersmis. De viering
wordt gehouden in de Sint Martinuskerk in
Doornenburg, bij mooi weer in de parochie-
tuin. Voorganger is aalmoezenier Van Welze-
nes sdb. De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door het koor Exotherm uit Huissen.

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

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

mailto:schre165@planet.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN juni/juli 2019

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of te-
lefonische afspraak
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC Gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor
Donderdag 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vr. 21 juni
16.00 uur Open Dag Meander internaat St. Nicolaas Nijme-

gen bij de Dieze groep aan de Volsellastr. 5.
20.15 uur Kerkennacht Nijmegen 2019. Zie pag. 22.

Zo. 23 juni 15.00 uur
25-jarig jubileum pastoor Ton van Balveren (die re-
gelmatig invalt voor de aalmoezenier op het Paro-
chiecentrum in Nijmegen.

Di. 25 juni
10.00 uur

Vierde Mannheimer Transportrechtstag. Universiteit
van Mannheim, Schloss Westflügel, Raum W111,
Mannheim.

10.00 uur Laatste KSCC gymnastiek voor de zomervakantie

Do. 27 juni 17.00 uur Inzegeningen van mts Bitumina 2 en mts Milano op
de Kattendijkdok-Oostkaai 22 in Antwerpen

Za. 29 juni 15.00 uur
Doop van Sill van Dongen, zoontje van Williane en
Jeroen van Dongen-Vissers in de H. Maagd Maria
en H. Dymphina kapel te Breda.

Zo. 30 juni 10.30 uur

Plechtige H. Mis (kerk-mis) in de autoscooter op de
kermis van Laren, geleid door aalmoezenier B. Van
Welzenes sdb m.m.v. De Harmonie van de Larense
muziekvereniging Sint Jan.

Zo. 14 juli 11.00 uur Tradionele KSCC Vierdaagsemis op het KSCC Par-
ochiecentrum, celebrant: pastoor T. Van Balveren.

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

mailto:info@kscc.nl
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Opening nieuwe Rijdende School

Op 3 juni werd de nieuwe Rijdende
Grote School geopend.

Dankzij alle kinderen, ouders, collega’s, Tirza van Taar-
ten en cupcakes, Ellen van Bazuijnen Partyservice,
Circus Alexander, Alex Sijm en Tim Douwsma werd het
een fantastische opening van de nieuwe school.

De nieuwe Rijdende School van binnen
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Koen de Korte hoort graag uw mening over Binnenhavengeld!

Bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), de
Nederlandse vereniging voor Binnenhavens (NVB) en Koninklij-
ke BLN-Schuttevaer, is Koen de Korte als stagiair in maart jl. ge-
start met een onderzoek naar de uniformering  van
binnenhavengelden.

Koen is nu zo ver dat hij graag in gesprek gaat met gebruikers.
Het is natuurlijk ondoenlijk om bij iedereen aan boord in het
gangboord een praatje te komen maken. Daarom aan u het
vriendelijk verzoek om even wat tijd in te ruimen voor het invul-
len van de enquête. Wij danken u bij voorbaat, mede namens
Koen, voor uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u contact (via e-mail) opnemen
met Koen de Korte

Rabo clubkas

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kregen
leden van de Rabobank de gelegenheid om op KSCC Nijme-
gen te stemmen als hun meest favoriete club (stichting). In to-
taal hebben we als KSCC 22 stemmen gekregen. Daardoor
ontvangen we een bijdrage van € 170,- van de Rabobank. Het
bedrag zal begin juli naar ons overgemaakt worden.
De uitslag met alle bedragen van alle deelnemende clubs
wordt ook begin juli op de website van de Rabobank bekend
gemaakt.

We doen volgende jaar weer mee

In juni 2020 kunnen we onze club weer aanmelden voor de
Rabo ClubSupport Campagne! de opvolger van de Rabobank
Clubkas Campagne. Doet u dan ook weer mee?

We danken alle Rabobank-leden die op ons gestemd hebben
als hun favoriete stichting.

https://onderzoek.binnenvaart.nl/index.php/131771?lang=nl
mailto:k.de.korte@binnenvaart.nl
mailto:k.de.korte@binnenvaart.nl
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De nieuwe Mailinfo juni 2019 is uit. Veel informatie over de acti-
viteiten van de LOVT en de internaten van het afgelopen
kwartaal. Klik hier boven op de afbeelding om de Mailinfo te
lezen.

Sterreschans Schippersmis 2019

De traditionele Schippersmis van schippersvereniging
,,Sterreschans” uit Doornenburg wordt dit jaar op zondag 7 juli
gevierd.
Ook dit jaar zal de viering gehouden worden in de Sint
Martinuskerk, in Doornenburg.
Bij mooi weer zullen we uitwijken naar de pastorietuin, naast de
kerk. De viering begint om 15.00 uur. De muzikale omlijsting zal
ook dit keer worden verzorgd door het gemengd koor
Exotherm uit Huissen. Voorganger is, uiteraard, onze
aalmoezenier Bernhard Van Welzenes.
We hopen u allen te ontmoeten op zondag 7 juli, in de kerk in
Doornenburg.
Jaap Stienstra

Exotherm

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2018/10/mailinfo-juni-2019-gecomprimeerd.pdf
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Alstublieft, uw Vakantieleesplan 2019

Op zoek naar bijbelse inspiratie voor in de vakantieperiode?

Bestel dan het gratis Vakantieleesplan 2019 met mooie bijbel-
teksten en persoonlijke verhalen over vertrouwen, over rust en
over wat echt telt in het leven. Bij elke tekst vindt u ook een
toelichting en vragen om over na te denken.

Ideaal om een moment los te komen van de dagelijkse bezig-
heden. Om bewust stil te staan. Om terug en vooruit te kijken,
en om nieuwe inspiratie op te doen.

15 dagen bijbelse inspiratie in een handzaam formaat.

Dit boekje speciaal voor de vakantieperiode bevat:
Inspirerende bijbelteksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling

● Toelichting op de bijbelteksten
● Bezinningsvragen
● Persoonlijke verhalen

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/vakantieleesplan2019?id=1039886977&hash=2e5dbfb1edc2d2c39ecdf9f4694a5e50ab3436da12ec04d901f4081749663cf6&utm_source=emailE31vakantieleesplan2019
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Sluizenfestival Nieuwegein - Vreeswijk

Zaterdag 15 juni was er in Nieuwegein/Vreeswijk het sluizenfesti-
val bij de oude sluis.  Er waren optredens van drie koren, Zee-
manskoor 'De Brulboeien' uit Nieuwegein, het Binnenvaartkoor
'Eb en Vloed' en het popkoor 'Amazing'.

De organisatie had eveneens een koorddanser uit Californië
uitgenodigd die op de maat van de muziek met het koord slin-
gerde en daarbij op het koord bleef staan. Het festival werd
gehouden in het oude Vreeswijk wat een mooi schilderachtig
stukje Nederland is.
Het was weer een gezellige middag en het weer werkte goed
mee. Veel bekenden kwamen we er tegen wat het ook weer
extra gezellig maakt.  Weer een topdag achter de rug.

Foto's en tekst: Ina Feenstra

Bekijk alle foto’s op onze website.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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… Bratislava. Van San-
der en Lisette Janssen
en Piet en Maria Rutjes

… Rouen.
Van John van Oijen en
Johanna Strijp.

… Salamanca. Saludos
cordiales, Jolanda en

Henry Mooren

Groeten uit …

…Lissabon.
Van Lies Brevoord en

Ria Lentjes
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Werkzaamheden rondom Nijmeegse Waalhaven

Hieronder volgt een overzicht van werkzaamheden in de buurt van het
KSCC Parochiecentrum in Nijmegen. Hoewel het KSCC bereikbaar blijft,
moet u wel rekening houden met kleine verkeersomleidingen, parkeer-
restricties en verplaatste bushaltes. (Klik op de kaart voor een grote weer-
gave).

3 juni - 15 juli
- Lijnbaanstraat-Marsstraat (Weurtseweg): grond uitgraven. De inritten
van bedrijven zijn bereikbaar. Wel zal de rijbaan op de Weurtseweg tijde-
lijk smaller zijn. De bushalte wordt in deze periode tijdelijk verplaatst naar
de zijde Weurtseweg ter hoogte van nummer 108 (overzijde Havenweg).
Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden wordt deze voor of
na de zomervakantie teruggeplaatst.

1 - 15 juli
- Kruising Havenweg, Lijnbaanstraat, toegang haven en Havenweg 10:
aanleg kabels en leidingen. Alle panden blijven bereikbaar.
- Ter hoogte van de Dijkstraat/Weurtseweg: aanleg kabels. Tijdens deze
werkzaamheden is er tijdelijk een wegversmalling.

https://www.bing.com/maps?osid=d3636466-642f-46ee-932a-dc2e84628875&cp=51.851923~5.85104&lvl=17&v=2&sV=2&form=S00027
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.

Humor en dood vind ik een mooie combi-
natie. Er zijn er die 's morgens bij het ont-
bijt al beginnen over hun kwalen. De een
heeft het in zijn hoofd, de ander in zijn be-
nen of daar ergens tussenin. We lagen
eens met het schip in Zandvoorde bij
Oostende. Zondags gingen we naar de
kerk en daar heb ik echt zitten lachten
om wat die pastoor op zijn Vlaams alle-
maal vertelde. “Beminde gelovigen, het is
vandaag de feestdag van de heilige Levi-
nus, de patroon van het reumatisme en
de fleurissein. Die heilige kunde aanroe-
pen als ge een van die ziektes hebt. Ge
zult er direct baat bij hebben. En verder:
“Alle vrouwen die met hun hartepitteke
bloot lopen zullen het rijk der hemelen niet
binnengaan” Er waren gelijk een paar
vrouwen die met hun tas onder hun kin
zaten. "En dan zijn er ook mensen in onze
parochie die onze patatten, God vergeef
het me, zandzode flikkers durven te noe-
men. Het is een schande! De toorn van
God zal u treffen.” Toen had hij nog een
verhaal over de hemel. Het was net of hij
er zojuist vandaan kwam. Hij wist zelfs wat
God aan je ging vragen als je daarboven
aankwam. Ik vond de preek zo amusant
dat ik hem na dik veertig jaar nog niet
vergeten ben.

Het Vlaams kon ik goed verstaan, want
onze grootmoeder van moederskant was
een Vlaamse. Na veertig jaar huwelijk met
een Nederlander sprak ze nog steeds
Vlaams. Moeder gebruikte ook veel
Vlaamse woorden. Toen ik op kostschool
kwam lachten de jongens me uit en vroe-
gen: wat is dat voor een taaltje dat jij
spreekt? Ik had er de grootste moeite
mee. Vooral als ik dacht: nu moet ik het
goed uitspreken, ging het helemaal fout.
Toen ik een tijdje op school zat ging het
beter en toen werd moeder in de vakan-
ties uitgelachen om haar Vlaamse taal.
Die ging zich toen ook aardig aanpassen
aan de Nederlandse taal.

We lagen eens in een klein plaatsje bo-
ven Luik. Daar zag ik op zekere dag een
hond midden in de Maas zwemmen. Wij
er met de roeiboot vlug naar toe en we
hadden hem nog net op tijd te pakken.
Toen hij in de roeiboot lag kon hij niet
meer op zijn poten staan. We ontdekten
dat hij van een varend schip was geval-
len. Toen hij 's avonds wat opgeknapt was
zat hij zo te janken dat we dachten dat hij
aan de wal wilde. Maar toen we hem
aan de wal gezet hadden bleef hij maar
janken voor onze roef. Dus wij pakten
hem weer aan boord. Toen we gingen
slapen hebben we hem in de stuurhut ge-
zet, maar dat was geen succes. Hij bleef
maar tegen de deur opspringen en er
met zijn nagels op krassen.

Mijn broer Gerard die toen als matroos
met ons meevoer heeft hem toen mee-
genomen naar zijn slaapvertrek in het
vooronder. We lagen nog maar net in
bed of daar stond onze schat alweer voor
ons slaapkamerraam te janken, ik mijn
bed uit en met hem onder de arm weer
naar voren. Wat bleek nu. Er was in het
bovenlicht boven de ingang een ruitje
kapot. Daar is hij natuurlijk via het trapje
door naar buiten geklommen.

Gerard heeft hem weer overgenomen en
het trapje op zijn kant gezet. Wij hebben
hem die nacht niet meer gehoord. Na en-
kele dagen was de hond gewend. Het ras
was niet te achterhalen. Volgens mij was
het een vuilnisbakkenras, maar hij was wel
lief. Als je wat voor zijn bek hield schrokte
hij het zo naar binnen. Dat heb ik hem af-
geleerd. ik pakte een stukje kaas en deed
er een dot mosterd op. Hij hapte, kauwde
en het was weg. Maar wat moest ik la-
chen toen hij met zijn snuit over de grond
schuurde en maar bleef niezen. In het ver-
volg rook hij eerst voordat hij hapte. Hij
had nog een prachtgewoonte. Als we
terugkwamen van de wal was hij zo blij.
Dan sprong hij enthousiast tegen je op en
begon gelijk in je schoenen te piesen.
Dan scheen hij geen controle meer te
hebben over zijn waterkraantje.

Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK 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
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.W.S. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

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

P. Wanders
H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 14 verschijnt op donderdag 4 juli 2019.
Deadline: 1 juli.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Gerus Brugman, Jaap Stienstra, 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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