Vierdaagse

Vakantietijd
Er zijn in de schoolvakantietijd geen KSCC- en pastorale bijeenkomsten. Maar het gewone werk gaat door en er is soms even
tijd om orde op zaken te zetten.
Denkt u nog even aan een nieuwe spreuk voor het komende activiteiten jaar KSCC en pastoraat?
Noteer in uw agenda:
Het nieuwe activiteitenjaar wordt feestelijk geopend op donderdag 5 september om 13.00 uur.
De agenda zal in een volgende Christoffel Nieuwsbrief worden
gepubliceerd. Dus.

De Vierdaagse ligt weer ruim achter ons. De besturen van de organisaties en de wandelaars zullen blij zijn geweest dat het die
week heel goed wandelweer was. Wanneer de vierdaagse in de
week van 21 tot en met 28 juli was geweest zou hij zeker zijn afgeblazen.
Wij kunnen terugkijken op een heel bijzonder geslaagde week,
zowel voor de wandelaars als voor de feestgangers. Er was voor
ieder van alles te beleven, zo zei de burgemeester na afloop. Er
lagen heel wat schepen in de Nijmeegse Waalhaven en in havens in de regio.
Aan boord van de tanker Favoriet was het de hele dag feest.
Op het dek was een heuse keuken gebouwd met alles er op en
er aan. Aan drank ontbrak het ook niet. Peter en Gonny Oom
zwaaiden de scepter. Het eten smaakten heerlijk en het was
hartstikke gezellig. Appartement-bewoners zwaaiden de Favoriet
zondagmorgen uit: een goed teken.
Omdat vorig jaar een enkele bewoner geklaagd had, is, in overleg met de havendienst en de wijkagent, een brief bij de ingang
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van de appartementen gehangen met de
nodige informatie.
Ondertussen hielden wij
contacten met de diverse mensen uit de
plaatselijke, regionale
en landelijke overheden en ook met de
voorzitters van de Vierdaagse en de Vierdaagse zomerfeesten.

Er liepen ongeveer 100 mensen uit de scheepvaartwereld mee.
Helaas voor zover mij bekend geen deelnemers uit de kermis- en
circusgemeenschap: zij hadden het druk met hun attracties.
De slotbijeenkomst op vrijdagavond was ook een succes. Gladiolen en KSCC-medailles werden in dank afgenomen. Jubilarissen
werden geëerd, gastgezinnen gecomplementeerd en zo werd
het een hele vrolijke avond.
Zaterdagmorgen zag de stad er redelijk schoon uit. Ondanks dat
er veel vuilniszakken waren opgehangen, belandden toch veel
bekertjes, servetten en diverse etenswaren op straat. De DAR
had het er maar druk mee.
Met de coördinatiegroep KSCC Vierdaagse en de staf van het
KSCC zal binnenkort een evaluatie gehouden worden.

Zo had ik een uitvoerig
gesprek met de voorzitter van de Vierdaagse
zomerfeesten de heer
Walter Hamers. In zijn openingstoespraak op zaterdag 13 juli in
de Stevenskerk sprak hij de wens uit om de week samen te vieren. Een pracht wens. Omdat er heel wat kermisattracties in de
stad stonden, heb ik hem geadviseerd langs de exploitanten te
gaan en te vragen hoe zij de feesten beleefden. Hopelijk zal hij
mij de resultaten vertellen.
De KSCC verzorging was weer perfect. Menig wandelaar dankt
het slagen van zijn of haar vierdaagse aan de KSCC verzorging.
Met vlaggetjes en banners werden de posten aangegeven. Er
zijn weer heel wat blaren geprikt en de fysiotherapeuten hadden
ook hun handen vol. Dank aan de verzorging, maar ook aan de
vrijwilligers aan boord die de zaak deze weer draaiend hebben
gehouden.
Een complement aan het coördinerende team. De intocht over
de Via Gladiola was feest voor de toeschouwers, hopelijk ook
voor de lopers.

Airco
Wij zijn blij met de airco aan boord van ons Schipperscentrum in
Nijmegen. Ze heeft goede diensten gedaan. Maar ook airco’s
zijn aan slijtage onderhevig. De airco in de koffieruimte moet vernieuwd worden. Een van de airco’s in de grote zaal functioneert
niet. Dus deze zal ook gerepareerd moeten worden.

Christoffel Nieuwsbrief pagina 3

De coördinatieraad
De raad is de laatste tijd niet meer bij elkaar gekomen. Overvolle
agenda. Maar nu is er een datum gepland: maandag 26 augustus.
Hoofdthema is een verslag van de onlangs gehouden heidag
van het landelijk en regionaal bestuur KSCC pastoraat. We hebben u hierover geïnformeerd in een vorige Christoffel Nieuwsbrief.
Uit de heidag-vergadering zijn enkele ideeën naar voren gekomen die belangrijk zijn voor de toekomst voor ons KSCC en Pastoraat.
Voordat wij de ideeën zullen publiceren is het van belang ze te
delen met de coördinatieraad.
De uitnodiging en agenda zullen de volgende week naar de leden van de raad worden toegestuurd.
We houden de waterstand goed in de gaten
We kennen nu een lange periode van mooi weer en droogte.
Dat betekent dat het water in de Waal valt. Wanneer het nodig
is, zal de hoogwaterbrug bij een lage waterstand geplaatst worden om het Schipperscentrum in Nijmegen goed bereikbaar te
houden.
Geen feest
In de kermiswereld was het tijdens de hete dagen geen feest. De
kermis in Tilburg is voor de exploitanten een afgang geworden.
De horeca heeft er goed garen bij gesponnen. Het volk bleef
vanwege de grote hitte thuis. De Eucharistievieringen in Utrecht
14 juli en Tilburg 21 werden zeer goed bezocht.
Thema van de vieringen: Kermis: een plus aan ons leefklimaat.
Zeven zusters van het klooster van de stad Gods uit Hilversum
vierden de heilige Mis met ons mee. Met hen hebben wij samen
met een 10-tal kinderen de preek gehouden. Indrukwekkend
wat deze zusters allemaal in hun werkzame leven gedaan heb-

ben. En hoe zij met beide benen nog steeds in het leven staan.
Met een tomeloze inzet hebben zij zich ingezet voor een verbetering van het leefklimaat van armen, eenzamen, mensen die
hulp nodig hadden. Na afloop daverend applaus.
In Tilburg hielden we met hetzelfde thema de preek met een
echtpaar dat 40 jaar getrouwd was. Op de vraag van de kinderen hoe ze dat gedaan hadden, kwam het antwoord:
gewoon……gewoon. Achter dat woord gewoon stak een hele
belevenis: er voor elkaar zijn in goede en kwade dagen, ziekte
en gezondheid, armoede en rijkdom en blijven vertrouwen op
Onze lieve Heer en een gebed tot Maria.
Ook zij kregen een geweldig applaus
Wanneer u op vakantie gaat: geniet.
Kijk even of alle verzekeringen nog in orde zijn.
Zorg dat u op een veilige ligplaats ligt.
Geef de thuisbasis uw telefoonnummer of verblijfplaats.
Een fijn weekend.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,

Foto: Henry en Jolanda Mooren

te moedigen, maar ook om te genieten
van de honderden activiteiten in het
stadscentrum en in andere plaatsen of
langs de wandelroutes.
Met bovenstaande aantallen en wetende dat 44.702 mensen op dinsdag 16 juli
2019 onder geweldige omstandigheden
op pad gingen zegt dit alles genoeg over
de kans op ontmoetingen. En wat in het
Vierdaagselied is opgenomen kan worden teruggevonden in zeven dagen activiteiten: ‘want wij zijn één voor allen en
allen zijn wij één’. Een mooi resultaat was
er voor de wandelaars uit de binnenvaart.
Met een goede maar ook wisselende
voorbereiding was het uitvalpercentage
erg laag. Twee van ongeveer honderd
lopers hebben de Via Gladiola niet gehaald. Aan de andere kant een geweldig
resultaat voor de rond vijfentwintig verzorgers. Het KSCC-team heeft zich van de
beste kant laten zien en werkelijk van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat. De eerste koffiekannen werden iedere dag gevuld rond vier uur. Vrije tijd opofferen is
hierbij werkelijk grensverleggend. Als de
prestaties van de vrijwilliger net niet honderd procent zijn, moeten we dat ook
kunnen wegzetten. Bovendien zijn het ook
prachtige leermomenten, zeker voor de
enkele wandelaar die verwachtingen misschien moet bijstellen.

Foto: Henry en Jolanda Mooren

Veel mensen zullen met gepaste trots terugkijken op de 103e 4Daagse en op de
50e Vierdaagsefeesten van Nijmegen. Het
oog valt heel vaak op de wandelaars en
dat is ook logisch, maar niet alleen hun
prestaties zijn bepalend voor de bijzondere week in de Waalstad en in de ruime
omgeving. Ongeveer anderhalf miljoen
mensen waren in de gelegenheid om
naar de Vierdaagsestad af te reizen om
deel te nemen aan de wandeltocht zelf,
om wandelaars te ondersteunen en aan

Doorlopend sterk, dat is binnenvaart. En
laten we dat meenemen in 2020. Op dinsdag 21 juli klinkt er weer een startschot en
uit wandelgangen werd vernomen dat
nieuwe gegadigden de stoute schoenen
willen aantrekken om de sportieve uitdaging aan te gaan. Op naar de derde
week van juli van volgend jaar!
Een hartelijke groet,
Henry Mooren
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Bekijk meer vierdaagse foto’s op onze website. Foto’s: Peter Poppelier

Wij willen alle mensen van de KSCCvierdaagse-verzorging bedanken
voor hun inzet en ook de vrijwilligers van
het beheer.
We kijken met plezier terug op een geslaagde
wandelvierdaagse.
Bestuur en directie van het KSCC
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Vierdaagse Nijmegen 2019
De Nijmeegse Waalhaven in de avond. Op het schip Favoriet (met de partytenten) kunnen
vermoeide wandelaars uit de binnenvaart de innerlijke mens versterken
met een lekkere maaltijd en een gezellig drankje.
Foto: Louis de Bot
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Jarig

Derde Schippersdag in Speeltuin IJsselmonde

In juli zijn de drie 'Rotterdamse
zusters' jarig geweest en dit
hebben zij natuurlijk gevierd.
Op 4 juli werd zuster Mathea
Bouwman 90 jaar, op 22 juli
werd zuster Adriënne Boot 87
jaar en op 25 juli werd zuster
Laetitia Goris 90 jaar. Zij hebben
dit op 12 juli op gepaste wijze
gevierd als drie-eenheid met
familie en bekenden binnen en
buiten hun kloostergemeenschap. En een feest was het
natuurlijk. Deze leeftijden zijn
ook zeer respectabel.

De derde editie van de Schippersdag IJsselmonde wordt gehouden op zondag 1 september (aanvang 10.00 uur) op het
met scheepvaartvlaggen versierde terrein van Speeltuin IJsselmonde aan de Hendrick van Winckelhofstraat 10, Rotterdam
vlakbij stadion De Kuip.
Het programma wordt goeddeels gedragen door diverse optredens van shantykoor Eb & Vloed uit Zwijndrecht, maar ook
het Rotterdamse Havenkoor maakt er zijn opwachting, evenals
de Dordtse volkszanger en entertainer Ad Korevaar. Tussen de
bedrijven door is er een loterij. Op het terrein zal ook modelbouwclub Fokus aanwezig zijn, alsmede de waste palingroker.
Sfeerevenement
Het gratis toegankelijke sfeerevenement voor actief varende
en voormalige beroepsschippers met hun partners wordt traditioneel georganiseerd door het in de wijk actieve duo Ada Kelder en Wilma Slobbe. Dit keer gaat de opbrengst naar de
Hartstichting als goede doel.
Het streven is om het bezoekersrecord van vorig jaar (650 mensen) te evenaren.

Schipperskoor Eb en Vloed
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HUWELIJK
Op zaterdag 24 augustus geven Twan de Goeij en Serena de
Visser elkaar het jawoord. Het heugelijk feit vindt plaats op de
Marina Beachclub te Tholen.

Groetjes uit Boedapest van Diny van Zijl - Buil
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Feestelijke inzegening van de Aeronaut van de fam.
Hoefnagels op donderdag 1 augustus

Feestelijke doop en inzegening LNG London op
maandag 15 juli jl.
Op maandag 15 juli werd de mts LNG London gedoopt door
Mevrouw Sarah Rollings van management Shell Londen. Daarna werd de tanker door aalmoezenier B. van Welzenes sdb ingezegend.
Dit alles vond plaats op de Cruiseterminal Rotterdam, Wilhelminakade te Rotterdam.

De feestelijke inzegening op donderdag 1 augustus gebeurt
door kermisaalmoezenier B. van Welzenes sdb in Herne (D) op
de Cranger Kirmes.
De Aeronaut, de nieuwste attractie van de familie Hoefnagels,
is effectief een zweefmolen, maar dan wel een die 80 meter
hoog is.
Bekijk het filmpje hieronder. Klik op het witte pijltje.
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2-8
3-8
4-8
5-8
6-8
7-8

8-8
9-8
10-8
11-8
12-8
13-8
14-8
15-8
16-8

Lucinda Biemans; Hans van Meegen en Ton van
Meegen.
Siebren Mooren; Beate Kropman.
Carin Wams; dhr. Wijnand Beukers; Cécile Janssen.
Theo v/d Berg; Marten Blom.
Sylvia van Emmerloot; Seline van Hesse; dhr. Hans Smits;
mevr. Tiny Beukers-van der Laan; Elle Blom.
Mevr. José Driessen-v.d Donk; Monique Sep-Reymers;
Elin Verlaan; mevr. P. Vranken-Thonissen;
dhr. Adrie Janssen.
Mevr. Truus Corbeek.
Leonieke Wanders-Peters; Georges van de Runstraat;
Aniek Basten; dhr. Henk Arends.
Mgr. A.H. van Luijn, sdb.
Dhr. Jos van Dongen, v/h "Najade";
Joke van Laak-Reymers; Thea Bruins.
Aalmoezenier J. Jehaes uit Luik; mevr. Angelique Oome;
Astrid van Oyen, “Calcit 12”.
Sifra Mooren; dhr. Willem Pelser; dhr. Nick Jongeneel;
Sonia van Zoest.
Mevr. Joke van Megen; Lindi Rosenboom; Albert van
Rossum; Ingeborg Poppelier.
Renee van Dongen; Jose Pols.
Dhr. Henk Nuy; Jolanda Mooren-Wams;
Marcel Mooren.

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019
Zr. Marie Thérèse – mevr. Geertruida van Laak
Mevr. Miek Broekmeulen – Tonissen
John en Bep Bertine van ’t Veen-Ruiten
mw. G. Appelboom-den Dungen en dhr. Henk Appelboom
ouders Heijmen-Lucassen v/h ms. Johannes en Jan Heijmen en
Miep Heijmen Wennekes en Lisa Derksen Wennekes, Johannes
en John Wennekes, Herr Gustav Pooth
ouders van Steen-v.d. Wielen en overleden familie
ouders van der Werf-Maas, Hettie van Bon-Reijmers en de heer
Henk Reijmers sr. En overleden familieleden van Bon-Reijmers
dhr. B. Stevens en dhr. G. Stevens
dhr. G. Pols “Rimar”, Jan en Willemien van de Ven-Willems
ouders Klarenaar-Hoenderop en Marja Klarenaar Kooren
dhr. T. Boesveld, mevr. Henny Bosman-Cornet
ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019
Ouders de Bot-Neff
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink
ouders Huibers-Beerden Huibers “Maria Hendrika”
dhr. Jan van Thiel uit Maastricht en Erica van Thiel
ouders Dakriet-van Welzenes
ouders Derksen-Bakker v/h ms “Pax” en Jan Derksen
dhr. André Duijnhouwer.
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Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

* Mevr. Riek Eckelboom in Zorghotel (Afd. F1).
TIEL, ZIEKENHUIS RIVIERENLAND, PRESIDENT
KENNEDYLAAN 1, 4002 WP.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent, De State
Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60, 3055
JD.
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Peter”.
DORDRECHT, VAN EESTERENPLEIN 296, 3315
KX.
* Dhr. Frans Dirkse, (Afdeling Leuvehaven,
huiskamer Kade, kamer 44).
ROTTERDAM, HUIZE HANNIE DEKHUIJZEN, CARNISSEDREEF 280, 3084 NN.
* 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, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.

* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF, KASTEELHOF 50, 6651
VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann,
Gasthuis St. Jan de Deo.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN augustus/september 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. 3 aug.
Luikse Markt in Wahlwiller - 54ste editie.
Zo. 11 aug.

11.00 uur

Kermis mis in de autoscooter in Hoorn

Zo. 18 aug.

11.00 uur

Kermis mis in de autoscooter in Oss

Ma. 26 aug. 10.30 uur

Coördinatieraadvergadering.

Zo. 1 sept.

Derde Schippersdag in de Speeltuin IJsselmonde. Hendrick Winckelhofstraat 10, vlakbij
stadion De Kuip.

10.00 uur

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 telefonisch bereikbaar. Alle activiteiten beginnen weer op 5 september.
Contactpersoon voor Nijmegen: H. Wester, telefoon 024 -377 75 75.
E-mail: info@kscc.nl

Grote Clubactie 2019
Wij doen dit jaar weer mee met deze prachtige loterij. Vanaf
14 september gaan wij binnen de wereld van de binnenvaart,
circus en kermis weer onze uiterste best doen om zoveel mogelijk loten te verkopen.
De prijs van een los lot is ook dit jaar weer € 3,00 per lot en ook
dit jaar is weer € 2,40 gegarandeerd voor het goede doel, te
weten de vaartocht met de Willem Alexander 2020 voor zieken
en eenzamen uit de wereld van de binnenvaart, circus en kermis.

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2019
Elke derde zondag 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

Er is ook de mogelijkheid om een SUPERLOT te kopen, dit lot
kost € 150,00 en vertegenwoordigt eigenlijk 50 loten en dus is er
dan € 120,00 gegarandeerd voor ons doel beschikbaar.
Hopelijk lukt het ons ook dit jaar om weer 1500 loten te verkopen, dan hebben wij weer een mooi bedrag voor ons doel beschikbaar.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2019
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
Zondag
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek geWoensdag
14.00 uur
opend.
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

Mogen wij weer op uw steun rekenen? Bij voorbaat onze dank.
In een volgende uitgave van Christoffel Nieuwsbrief zult u meer
hierover kunnen lezen.
Wilt u meer weten, dan kunt u bij ondergetekende terecht.
Karel Schreurs
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Wij zoeken nog steeds een mooie
spreuk of slogan voor het nieuwe
seizoen 2019 - 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.

Van de kermis missen in Utrecht en Tilburg zijn foto’s gemaakt.
Bekijk ze op onze website.

Langzaam aan begint het tot hem door te dringen. Aan alle mooie
dingen komt een einde. Frank van Spaandonk stopt komende week
na ruim 30 jaar met de organisatie van de Tilburgse Kermis.
Vanochtend tijdens de Eucharistieviering, verzorgd door onze Aalmoezenier Bernhard van Welzenes ontving hij uit handen van de familie Duijts - Knubben, een nostalgisch houten kermispaardje.
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De grondleggers van de Nederlandse schilderkunst keren
terug naar hun familieatelier. Op zondag 25 augustus
opent het Gebroeders van Lymborch Huis op Burchtstraat
63 in Nijmegen, bovenop de nog bestaande middeleeuwse
kelders van het familieatelier waar de gebroeders het vak
geleerd hebben.
Zondag 25 augustus, een dag vol middeleeuwse activiteiten
om de gebroeders feestelijk te onthalen: Welkom thuis! Bezoek
de middeleeuwse kerkdienst in de Stevenskerk en geniet van
een middeleeuwse brunch in de Waagh. Van 12 tot 17 uur is er
in de Burchtstraat een middeleeuwse ambachtenmarkt, veel
middeleeuws vermaak zoals muziek, theater en kinderspelen.
Om 13.15 uur is de feestelijke opening van het huis gevolgd
door een middeleeuwse modeshow. Geniet de rest van de middag van een eerste kijkje in het huis.
Meer informatie op:
gebroedersvanlymborch.nl/openingsprogramma
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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

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------

Christoffel Nieuwsbrief 17 is een vakantie-editie en verschijnt op 15 augustus 2019.
Deadline: 12 augustus 2019.

K.S.C.C.:
ING:

Rabobank:
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

Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01
Stichting K.S.C.C. voor Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING:

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Aan dit nummer werkten mee: Henry Mooren, Jolanda Mooren, Peter Poppelier, Louis de Bot, zusters Mathea, Adriënne en Laetitia, Karel Schreurs.
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