
De bevestiging van de Nijmeegse Vier-
daagse is afgedrukt, het identiteitsbewijs is
binnen handbereik en de knop staat op
een goed humeur. Zo begint voor onge-
veer 45.000 mensen uit tientallen landen
het grote wandelevenement. Op zondag
14 en op maandag 15 juli kunnen vrijwel
alle individuele wandelaars zich op de
Wedren melden voor de eerste dagkaart
en als dan op dinsdagmorgen 4.00 uur het
startsein voor de 50 kilometer lopers wordt
gegeven worden alle voorbereidingen
omgezet in een enorme sportieve inspan-
ning. Maar niet alleen de lichamelijke
prestatie met hopelijk een prachtig slot op
vrijdag 19 juli speelt een grote rol, ook de
geestelijke inspanning om er samen een
mooi festijn van te maken. De ontmoeting
en het samen dragen van het hele ge-
beuren geven juist extra kleur.

Sinds 1977 is het KSCC in Nijmegen nauw
betrokken bij de Vierdaagse. Ieder jaar zijn
vrijwilligers bereid om een steentje bij te
dragen aan de verrichtingen van de wan-
delaars. Maar andersom is het ook voor
hen een prestatie om de rustposten te ver-
zorgen, op tijd naar het parcours te ver-
trekken, te denken aan alle artikelen die
mee moeten en alle KSCC- en binnen-
vaartwandelaars er uit te pikken en een
bemoedigend woordje toe te spreken.

Op maandagmiddag, 15 juli 2019 om
16.00 uur, is er op het KSCC-Schipperscen-
trum een ontmoetings- en informatiegele-
genheid. Daarbij zal uit de doeken
worden gedaan welke activiteiten er wor-
den ondernomen. Er zal uitleg zijn over de
rustplaatsen, over de voetverzorging, zo-
wel door de wandelaar zelf als door men-

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,
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sen van de medische staf. Er is nieuws
over de massage, maar ook over het al
dan niet achterlaten van een deel van de
bagage. Ook zal er worden stilgestaan bij
de weersverwachting. Dat betekent bij-
voorbeeld dat er voldoende moet wor-
den gedronken als het echt warm wordt
en het blijft altijd een verantwoordelijkheid
van de Vierdaagseloper zelf om signalen
van het lichaam goed op te pakken. Lan-
ge afstanden wandelen is een krachtsin-
spanning waarbij energie wordt
gevraagd. Die moet met voeding, met
drinken en met rust op niveau worden ge-
houden.

Inwoners van Nijmegen en van een ruime
kring aan steden en dorpen in de regio,
verwelkomen alle betrokkenen en liefheb-
bers van het grote wandelevenement.
Speciale activiteiten worden uitgerold, er

is muziek en heel veel deuren staan open.
Het is een feest om telkens weer te erva-
ren hoe gastvrij de inwoners zijn. Laten we
er een mooi festijn van maken. Alle wan-
delaars heel veel succes en leun figuurlijk
een beetje op elkaar, ook om de onge-
wenste pijntjes weg te duwen.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

Gaat u op vakantie?

Sta dan bijvoorbeeld eens stil bij al uw
verzekering(en) en niet alleen bij uw reis-
verzekering. Bijvoorbeeld omdat u een
aantal weken van huis gaat, is uw inboe-
del- en inbraakverzekering nog up to
date?

En:
Laat het thuisfront weten waar u bent.

Verder:
Als u aanlegt in de regio Nijmegen om
met vakantie te gaan, stel eerst de haven-
meester op de hoogte van de periode
dat u weg bent. Laat ook het KSCC weten
dat u weg bent. Zo kunnen wij andere
schippers op de hoogte brengen als zij
naast uw schip willen aanleggen.
Kleine moeite, groot plezier!

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

KSCC Schipperscentrum Nijmegen
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Uitnodiging voor de
NACHT VAN DE ZACHTE LANDING
in het Besiendershuis in Nijmegen

op zaterdag 20 juli 2019

Maan mania in het Besiendershuis in Nijmegen!

Kunst, wetenschap, media en nieuwsgierigheid vin-
den elkaar tijdens een feestelijke avond naar aan-
leiding van 50 jaar maanlanding.
Apollo 11 en Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael
Collins, maar ook minder bekende astronauten ko-
men voor het voetlicht tijdens een gevarieerd en
losjes opgezet programma. Een ode aan de maan
en de eerste maanlanding.
Met o.a. een korte lezing door Peter Batenburg van
de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart, film-
kenner Constant Hoogenbosch over de maan in de
film, live muzikale intermezzi en soundscapes door
Peter Hendriks en Ruben Trimbach, info en video's
over kunstprojecten met betrekking tot de maan,
een mini-expo rondom de maanlanding en de me-

dia, en verschillende schrijvers, kunstenaars, dichters en denkers geven acte de présence,
onder wie Jan-Wieger van den Berg, Frank Antonie van Alphen en Ilona Verhoeven.
Natuurlijk is het ook de gelegenheid om lekker bij te praten: waar was jij tijdens de maanmis-
sie van '69? Vroeg opgestaan, uit bed gehaald of was je nog niet geboren?
Hoe dan ook, kom naar De nacht van de zachte landing en vier 50 jaar maanlanding met ons
mee... countdown to 20-07-2019!

Besiendershuis
Steenstraat 26 Nijmegen
20 juli 2019, aanvang 20.00 uur, deur open 19.30 uur
vrij entree, rsvp graag, reserveringbesiendershuis@gmail.com
www.besiendershuis.com

Nee,

tegeltjeswijsheden zoeken we
niet.

Maar wel een mooie spreuk of
slogan voor het nieuwe seizoen

29019 - 2020.

Heeft u een idee, stuur deze
dan naar e-mailadres:

info@kscc.nl
Of geef een briefje met de

spreuk af achter de bar.

Slogan

gezocht

mailto:reserveringbesiendershuis@gmail.com
mailto:reserveringbesiendershuis@gmail.com
www.besiendershuis.com
mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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DOOP

Op vrijdag 26 juli wordt Valentino Pöppel gedoopt.
Valentino is het zoontje van Rosalie en Tobias Pöppel.
Peetoom is Nico Sterrenberg en peettante is Wille-
mien Sterrenberg.

HUWELIJK

Op zaterdag 20 juli gaan Remy van de Ven en
Mandy Hornstra trouwen. De ceremonie wordt op
13.00 uur voltrokken in de ‘Ridderzaal’ de voormalige
kapel van Kasteel Doenrade te Doenrade.

Inzegening Steile Wand

Afgelopen zondag 7 juli vond in Millingen de inzegening van
de Steile Wand van Reymond Verhoef plaats.

De Steile Wand (of ook wel op z’n Engels ‘Wall of Death’) is in
2018 gekocht in Tsjechië. De Wand is uit 1965 en was toe aan
een opknapbeurt. Na maanden van keihard werken is er nu
weer een volwaardige, mooie Steile Wand om adembene-
mende stunts op te presenteren.

De Steile Wand van Reymond Verhoef is nu de enige in Neder-
land.
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12-7 Reina van Weel ‘Reina’; Frans Thonissen; Isa Boekhorst.
13-7 Marianne van Lent; Ria Lentjes gastvrouw KSCC Nijmegen;
 Henny Broeders, m/s Ingona; dhr. Ton Smits.
14-7 Marlies van Megen; Wilma Wennekes.
15-7 Anja van Erp-Derksen; Sylvester Pols.
16-7 Mevr. Mariette Valk-Rutjes; Patricia Klarenbeek;

mevr. Ellen van de Burgt.
17-7 Joyce Hoefzee; Marcel Vissers.
18-7 Dionne Daanen.
19-7 Corné de Vree; Marco Scheerder; Anja Pols.
20-7 Mevr. G. Oomens-Klarenbeek; Jasper Mooren.
21-7 Karin van Zoest; mevr. Marije Peters; mevr. Riet de Jong.
22-7 Peter de Bot; Kim de Bruin; Zr. Adriënne.
23-7 Annemarie de Bruin; mevr. Jenny Oudakker;

B. Oteman-Milder; Ellen van Ophuizen; Thijmen Willems.
24-7 Mark Tetteroo; Pascal Boon; dhr. Marcel Roos; Zr. Mathea.
25-7 Anton de Bot; Adrie van Strien; Zr. Laetitia.
26-7 Dhr. John Schoenmakers; mevr. Esther Derksen-de Bot;

Anja Vermeeren; M. Verberck-Huibers; Marvin Fromm; mevr.
 Corrie van der Hoeven-Janssen; dhr. Sander Janssen,

m/s “Factotum”.
27-7 Nico van Lammeren.
28-7 Maya Tullemans; Richard Wanders; Frans Buil.
29-7 Mgr. Ph. Bär; Ronny van Megen; Jose van de Berg;

Jort Wildenborg; Chantel Jongen; Martin Peters.
30-7 David Peters; John Paal; mevr. Riet van Thiel-van Steen;

Erik Danser, m/s “Antonia”; Thea Derksen-van Oijen.
31-7 Dhr. Hans Jansen; dhr. Jan Dingemans; dhr. Kevin Keller;

dhr. Marco Heijmen.
 1-8 Wim Derksen; Betsie Leensen.
 2-8 Lucinda Biemans; Hans van Meegen en Ton van Meegen.

ZONDAG 21 JULI 2019

fam. Joosten v/h ms. Constatine,
ouders Kersten-van Laak,
dhr. C. Bertrand,
dhr. Jan van Thiel uit Maastricht,
dhr. Bertus Donks,
Wim en Toos Zijlmans v/h ms ‘Vrede’,
Miep en Frans Buijks-Ludewigs,
dhr. Koos Verhoef,
mw. Arna van Teeffelen.

ZONDAG 28 JULI 2019

Marcel de Pauw,
ouders de Bot-Neff,
dhr. C. de Jong v/h “Altrade”,
An en George Dakriet,
ouders Urmetzer-Mulders,
dhr. Jan van Strien,
mw. Bep Bertine van ’t Veen-Ruiten,
mw. G. Appelboom-den Dungen en dhr. Henk Appelboom,
dhr. Ton Kooren, slb Antonie,
dhr. Jan Heijmen (Stoom),
Rob  en Bep van der Werf,
ouders van Angelen-van den Heuvel,
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* 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. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Pe-
ter”.
DORDRECHT, VAN EESTERENPLEIN 296, 3315
KX.
* Dhr. George de Bot. (Lobede:   locatie
Dijkzicht).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CB.

*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, HUIZE THUVINE, THUVINEPARK 126 /
6, 6921 AR.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
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 WILLI-
BRORDSTRAAT 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 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 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  NIJMEGEN juli/augustus 2019
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Za. 13 juli 13.00 uur Opening 50ste Vierdaagsefeesten in de
St. Stevenskerk Nijmegen.

Zo. 14 juli

10.30 uur
Kermis mis op de Piekenkermis van Utrecht. In
de autoscooter op de Maliebaan. Celebrant
aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

11.00 uur
Tradionele KSCC Vierdaagsemis op het KSCC
Parochiecentrum, celebrant: pastoor T. Van
Balveren.

Ma. 15 juli
15.00 uur Doop van de lNG London in Rotterdam.

16.00 uur Informatiebijeenkomst vierdaagse wande-
laars en KSCC - verzorgers.

Vr. 19 juli
10.00 uur Intocht Vierdaagse op de ‚Via Gladiola’.

13.00 uur Huwelijk Mandy Hornstra en Remy van de Ven
in de Ridderzaal van Kasteel Doenrade.

15.00 -
23.00 uur

Kermisexpositie ‚Kermis Tilburgs Trots’ in de
Spiegeltent op het Koningsplein in Tilburg.
Entree gratis.

19.00 uur Uitreiking van KSCC-medailles.

Zo. 21 juli 11.00 uur
Kermis mis in Tilburg. In de autoscooter op de
Spoorlaan te Tilburg. Celebrant aalmoezenier
B. Van Welzenes sdb.

Za. 3 aug. Luikse Markt in Wahlwiller - 54ste editie.

In de zomervakantie (6 juli t/m 18 aug.) zijn er geen activiteiten op het
KSCC Schipperscentrum. We zijn in deze periode wel open en telefo-
nisch bereikbaar. Alle activiteiten beginnen weer op 5 september.

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

MOP

Ik heb een heel goed gevoel overgehou-
den van mijn sollicitatiegesprek.
De manager zei dat ze op zoek

waren naar een verantwoordelijke.

"Je hebt je man gevonden,"
antwoordde ik,

 "als er een probleem was
in mijn vorige baan,

zeiden ze altijd
dat ik verantwoordelijk was!"

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@kscc.nl
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K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
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Directeur:
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+31 (0)24 - 377 75 75
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Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
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R. Kuyten - Joosten
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

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

B. Derksen
J. Hoks

K. Verhoef
G. Verschuren

H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 16 is een vakantie-editie en verschijnt op
1 augustus 2019.
Deadline: 29 juli 2019.

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

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
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Verantwoordelijkheid:
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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
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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/

