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Van de bestuurs- en directietafel

Van harte wens ik u, wanneer we het elkaar nog niet
persoonlijk hebben gedaan, een evenwichtig, inno-
vatief zalig en zegenrijk 2020. Een terugblik op de
afgelopen feestdagen.
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Burgermeester Bruls van Nijmegen roept op tot
dialoog

In zijn nieuwjaarstoespraak roept burgermeester Bruls
op tot dialoog en verbinding. Want hij maakt zich
zorgen over de verharding in de maatschappij.
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Jaarvergaderingen ECA, ENTE en FORUM

Van do. 16 tot di. 21 januari vinden de jaar-
vergaderingen plaats ECA, ENTE en FORUM.
Als thema is gekozen voor: Fahre hinaus auf die Tiefe
und Lasst eure Netze zu einem Fang hinunter.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Van harte wens ik u, wanneer we het elkaar nog niet persoon-
lijk hebben gedaan, een evenwichtig, innovatief zalig en ze-
genrijk 2020.

Velen van u hebben een fijne kerst, oud en nieuw gevierd.
Dit digitaal informatiemagazine, Christoffel Nieuws gaat nu de
vijfde jaargang in. U vindt er nieuws uit de regionale, landelijke
en internationale binnenvaart-, kermis- en circusgemeen-
schap.

Terugkijkend op de achter ons liggende feestdagen kunnen
we zeggen dat ze goed tot zeer goed geslaagd zijn.

Dank: het KSCC, het pastoraat en ondergetekende persoonlijk
heeft –tig Kerst- en Nieuwjaarswensen ontvangen. Uit de vele,
waarvoor hartelijk dank, lijkt mij de volgende de moeite waard
om te overwegen en als leidraad in het jaar mee te nemen
met de jaarspreuk van het KSCC en pastoraat: ‘Met hand in
hand komt veel tot stand’

Het KSCC, de Landelijke Parochie en de
aalmoezenier hebben in de afgelopen weken

honderden kerst- en nieuwjaarswensen ontvangen.
Zoveel dat het onmogelijk is om iedereen

afzonderlijk te bedanken.
Daarom dat wij van deze mogelijkheid gebruik

maken.

Aan iedereen die ons een kaartje heeft toegestuurd…

bedankt!
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het centrum was binnen en buiten feestelijk versierd: de grote
kerstboom op het steiger, de lichtornamenten, de kerstversie-
ring binnen, de kerststal met de bekende beelden. Bij de koffie
het bekende kerstkransje, een stukje kerstbrood, kortom materi-
aal voldoende.

Maar er kan van alles en nog wat zijn: het zijn de mensen die
het maken. Dat is gebeurd. Het beherend team heeft de rol
van gastheer goed gespeeld. Gastvrijheid staat hoog in ons
vaandel.

Toch even een paar hoogtepunten:

De kerstmarkt op 22 december

Er waren minder standjes met kerstmateriaal. Logisch, de kerst-
markt lag heel dicht bij Kerstmis, de meeste mensen hebben
hun inkopen al gedaan. Daar tegenover staat dat er creatief
sterke bloemstukjes gemaakt waren die als broodjes over de
toonbank gingen. Voor het goede doel: de opbrengst was
€ 450,-. Ook de stand van Riek en Leidy Janssen Verberck met
o.a. de traditionele zult van Louis heeft € 312,10 opgebracht.
De loterij mocht er ook zijn met een opbrengst van € 635,-.
Er was ook het nodige te eten en te drinken. Bekend zijn de
soep van Ria, de worstjes gebraden door Annie Lischer en het
appel- en cakegebak door Gonny Joosten en Carolien
Meeuwsen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De herdertjesmis op 24 december

Deze trekt steeds meer kinderen met hun ouders,
oma’s en opa’s. Iedereen zat rond de kerststal en kon

genieten van het kerstverhaal en de kerstliedjes met de
muziek van Lisette, Clarine en Kees Wagemakers en Mieke,
Femke en Hidde Kuenen. Toin Kuenen verzorgde de techniek.

De nachtmis op 24 december

De ‘nachtmis‘ is een hoogtepunt. Het koor, trompet en samen-
zang geven het verhaal van 2000 jaar geleden diepte.

Eerste Kerstdag

De Kerstviering in de circustent van de familie Freiwald op de
Eerste Kerstdag trekt steeds meer mensen. Met koor, samen-
zang en solo lied begeleid op de piano komt het kerstverhaal

goed uit de verf. Toen het kerstverhaal werd voorgelezen ston-
den de kinderen rond de stal die in de piste geplaatst was.
2 mooie acts van een jongleur en een acrobatengroep lieten
zien dat ook met een lichaam gebeden kan worden.
Bij de evaluatie constateerden wij dat zowel het houden van
een collecte alsook het uitdelen van de communie nog verbe-
terd moet worden.

Telematicadag op 28 december

De 24ste Telematicadag was een succes. Het hoogtepunt was
de uitreiking van de Telematica-award aan de heer Cas Wil-
lems. Hij is de man die het fundament heeft gelegd onder de
telematica ontwikkeling in de binnenvaart. In de afgelopen
24 jaar is er heel veel tot stand gekomen. Wij zijn nu bijna altijd
online. Offline valt niet meer in te denken.
Henk van Laar, de dagvoorzitter, leidde de discussie weer
voortreffelijk. Hij kent de materie als geen ander en weet daar-
door de geïnterviewde tot een goede discussie te verleiden.
Eind dit jaar vindt de 25ste Telematicadag plaats. Dat getal 25
daagt de commissie uit er iets heel bijzonders van te maken.
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Nieuwjaarsviering MSV St. Nicolaas

1 januari luidt de Millingse schippers-
vereniging het nieuwe jaar in met een
eucharistieviering met aansluitend een
nieuwjaarsbrunche. De Vereniging viert dit jaar haar 50-jarig
jubileum op 23 mei. Ook is zij op zaterdag 21
 maart gastheer voor de jaarlijkse ARGE, de besturen van
schippersvereniging van de Rijn en West-Duits kanalen.

In de kersttijd was er op veel plaatsen een kerstcircus. Voor het
pastorale team een moment om veel artiesten en directies te
ontmoeten: Rotterdam, Etten –Leur, Vianen, Maastricht, Sittard,
Amsterdam en natuurlijk Nijmegen.

Vele kermisexploitanten bakten duizenden oliebollen en ap-
pelflappen. Die ik geproefd heb, smaakten uitstekend. Die
thuis of aan boord gebakken waren ook verrukkelijk.

Vele organisaties hielden hun jaarvergadering. De EOC verze-
keringsmaatschappij in het Van der Valkhotel in Vianen, de
Wandelgang, de diverse schippersinternaten, het kerkschip
‘het Zuiden’, de Soos in Zwijndrecht, gemeente Nijmegen en
nog vele andere.
Nieuwjaarstoespraken werden gehouden, er werd teruggeke-
ken en vooruit, maar belangrijk is de plaats waar we nu staan.

Inmiddels zijn de kerstbomen en kerstversiering opgeruimd . Het
‘normale’ leven kan weer beginnen.
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MOP

Een recente

wetenschappelijke studie

toonde aan dat van de

2.293.618.367 mensen,

95% te lui is

om dit getal

daadwerkelijk te lezen.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

In een NPO Radio 1 programma vorige week ging het over
drankgebruik: hier viel het woord ontwijnen: dus minder wijn
drinken. In het kader van het klimaat zou dit betekenen dat wij
ons eetgedrag zouden moeten minderen. Lijkt het u ook niet
beter om in dit verband te zeggen: laten wij verantwoord om-
gaan met voedsel en drank. Dit klinkt positiever. Het heeft naar
mijn idee een groter effect.

Van harte wensen wij u een fijn weekend en veel leesplezier

(deelt u deze Christoffel Nieuwsbrief met anderen? Dank u.)

B.E.M.van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier Ha Ha

Ha Ha Ha

Ha Ha Ha Ha
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PWA
Tijdens de drukke dagen voor kerst is dit
deze bijdrage ons ontschoten. Maar het is
nooit te laat om het goed te maken.

Beste allemaal,

Zo, alweer een jaar voorbij, dus tijd om
weer eens wat van ons te laten horen.
Met ons, bedoel ik, de werkgroep PWA.
Deze zomer hebben we weer een prachti-
ge reis gemaakt, we gingen zelfs naar
Duitsland.
Het had wel wat voeten in aarde voordat
de route definitief was. Het is tegenwoor-
dig zo druk met passagiersschepen, dat
het al een probleem wordt om een lig-
plaats te bemachtigen. Het schijnt, dat je,
op de wat geliefdere plaatsen, al meer
dan een jaar van te voren een plaats
moet bespreken.
Maar uiteindelijk is alles toch nog goed ge-
komen en hadden we een prachtige reis.
Er werd maar steeds regen voorspeld en
die viel zo af en toe wel, maar meestal
was het droog en warm, als we de wal op-
gingen.
De reis ging van Arnhem naar Duisburg,
met een tussenstop van enkele uren in Em-
merich. Van Duisburg ging het naar Düssel-
dorf. Daar ging men in grote getalen even
de stad in. De volgende ochtend vertrok-
ken we en voeren naar Koningswinter,
waar de zon volop scheen en we kwamen

ook nog tegenover een ijssalon te liggen.
U raad wel wat dat betekende, weg goe-
de voornemens en welkom calorieën.
Vanaf Koningswinter ging het, de andere
dag, weer stroom afwaarts.
In Keulen lag het eigenlijk helemaal vol,
maar onze Aalmoezenier had ook daar
nog een bekende bij het havenambt, en
die had toch nog een plaatsje voor ons
bedacht. Het kon allemaal net en na veel
gegoochel met de loopplank kon toch
iedereen nog aan wal.
Natuurlijk werd de Dom druk bezocht,
maar omdat het Hemelvaartsdag was,
was er een kerkdienst bezig, dus mondje
dicht. Na het passagieren vertrokken we
weer en gingen in Duisburg overnachten.
De volgende ochtend vertrokken we naar
Arnhem en was de reis ten einde.
Volgens goed gebruik hebben we na een
half jaar ongeveer een reünie, met alle
vrijwilligers, van die reis. Deze reünie heeft
inmiddels plaats gevonden en was erg ge-
zellig en heel goed bezocht.

Ja, inmiddels zijn de voorbereidingen voor
de volgende reis alweer langzaam opge-
start.
Komend jaar gaat de reis vanaf Harderwijk
en eindigt in Arnhem. Welke plaatsen we
gaan aan doen is nog niet 100 procent
zeker, ook dit hangt weer af van de be-
schikbaarheid van ligplaatsen.
Wij hebben een heel hecht en trouw team
vrijwilligers, dat is natuurlijk fantastisch,
maar ook wij en onze vrijwilligers worden
jaarlijks een jaartje ouder.
Er zijn er al een paar die moesten afhaken
en er zijn ook al enkele vrijwilligers, die heb-
ben aangegeven nog een jaar mee te
gaan en dan, na soms meer dan tien jaar,
ermee gaan/moeten stoppen.
De vrijwilligershutten hebben nog stapel-
bedden en die klim wordt al te zwaar.
Als alles volgens plan gaat, wordt er in de
winter verbouwd zodat dat probleem is
opgelost. Wij zijn dringend op zoek naar
nieuwe vrijwilligers en met name verpleeg-
kundige of verzorgenden. Maar iedereen
mag zich aanmelden. Dat kan bij Mieke
Bosman op het K.S.C.C.

Hierbij wil ik het graag laten, maar niet
zonder u allen een hele fijne Kerst toe te
wensen
en een voorspoedig en vooral gezond
2020.

Namens de hele werkgroep van de P.W.A.
Reizen

Gerard Leensen
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Herdertjesmis 2019

We wilde u deze foto’s
van de herdertjesmis op
24 december niet
onthouden.

Iedereen zat rond de
kerststal en kon genieten
van het kerstverhaal en
de kerstliedjes met de
muziek van Lisette,
Clarine en Kees
Wagemakers en Mieke,
Femke en Hidde
Kuenen.

Toin Kuenen verzorgde
de techniek.

Binnenvaartsoos Zwijndrecht luidt nieuwe jaar in

Goedendag, de beste wensen voor 2020,

Het  nieuwe jaar werd ook op de Binnenvaartsoos ingeluid. Veel
mensen kwamen op de Binnenvaartsoos af. Wim Smits telde dit
keer het aantal mensen en kwam uit op 165 mensen. De gasten
werden ontvangen met bubbelwijn en appelflappen. In totaal
hebben we 400 appelflappen gebakken. Jean Wijnen 200 en ik-
zelf 200. 's Morgens vroeg uit de veren om de appelflappen op
tijd klaar te hebben. Aalmoezenier Van Welzenes was ook aan-
wezig en heeft altijd wel iets moois te vertellen, wat een warme
sfeer geeft en iedereen aandachtig luistert.
Het was een heel gezellige middag. Na afloop van de de soos
zijn we met alle vrijwilligers bij de Italiaans wezen eten dat be-
taald kon worden uit de fooienpot.
Dat is de waardering die we krijgen van de bezoekers. Hartelijk
dank hiervoor.
Een gezellige drukke dag maar met een tevreden gevoel de dag
afgesloten.

Ina Feenstra

De vrijwilligers bij de Italiaan
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Burgermeester Bruls van Nijmegen roept op tot dialoog

In zijn nieuwjaarstoespraak tijdens
de nieuwjaarsreceptie in
Concertgebouw De Vereeniging
roept burgermeester Bruls op tot
dialoog en verbinding. Want hij
maakt zich zorgen over de
verharding in de maatschappij.

Hij geeft enkele voorbeelden: het
aantal demonstraties in Nijmegen
zijn van 7 in 2012 toegenomen naar
44 afgelopen jaar. Boze boeren besloten met hun trekkers het
Keizer Karelplein te blokkeren. En met Sinterklaas waren er 80
agenten nodig om twee partijen met tegengestelde
meningen gescheiden te houden.

‘Wat voor een samenleving zijn we als mensen die hun
overtuiging ventileren daarna al dan niet online zo besmeurd
en bedreigd worden dat ze gedwongen zijn aangifte te doen
of nog erger, beveiligd moeten worden?'

Ook staat hij stil bij het geweld tegen hulpverleners. Vrij actueel
na verschillende incidenten in het hele land afgelopen
jaarwisseling. 'Wat voor een samenleving zijn we wanneer het
nog te vaak gebeurt dat hulpverleners beledigd, beschimpt en
aangevallen worden omdat zij hun werk doen ten behoeve
van ons allemaal', vraagt Bruls zich hardop af.

“En daar ligt mijn zorg: is onze maatschappij niet te veel
opgedeeld in groepen, in hoog- en laagopgeleiden, in
bubbels, in eigen netwerken waar we nauwelijks meer buiten
begeven?”

Hij ziet daarin een uitdaging voor het komende jaar. Dialoog
en verbinding zoeken. Om te komen tot een echt gesprek in
alle rust tussen twee partijen.

De burgemeester heeft in ieder geval al een start gemaakt
wat aan die verharding te doen. Na afgelopen jaarwisseling
pleit hij, tegen de lijn van zijn CDA in, voor een totaal
vuurwerkverbod. 'Ik vind vijftig brandweer-uitrukken en de vele
politie-inzet die nodig is om de boel kort te houden nog steeds
absurd'.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,

Hoe en wanneer is niet van belang, maar er kan
worden teruggekeken op een periode waarin o.a.

maaltijden en lekkernijen een belangrijk onderdeel van
het programma uitmaakten. En niet verrassend is het dat men-
sen spreken over het plezier dat werd ervaren om er samen
een mooie gebeurtenis van te maken, maar ook vaak stil
staan bij een mogelijke toename van het lichaamsgewicht.
Bewust van het feit dat er een gezonde verhouding moet zijn
tussen de lengte van het lichaam en de cijfers van de weeg-
schaal, gaan veel mensen extra sporten. Fietsen, zwemmen en
wandelen zijn geliefd om te werken aan een mooie conditie
en aan de verbranding van overtollige calorieën.

Langzaam komen we aan bij de periode waarin de inschrijving
van de 104e Nijmeegse Vierdaagse een feit is. Uiteraard komen
er in de volgende edities van het Christoffel Nieuws meer we-
tenswaardigheden. Ook het programma van Via Vierdaagse
zal worden belicht. Het mooie is overigens dat u altijd een ste-
vige wandeltocht kunt maken, ook als u niet de plannen heeft
om aan het meest bekende wandelevenement mee te doen.

Voor de komende twee weken staan de volgende wandel-
tochten op de agenda:

12 januari
3e Tocht 40e Winterwandelserie in Wijchen
Wsv Paschalis
Afstanden: 5-10-20 km
Startplaats: jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 - 13.00 uur
06-44404672
www.wsv-paschalis.eu

19 januari
Winterserie in Escharen
Wsv D.E.W. Escharen
Afstanden: 6-10-15-20-25 km
Startplaats: ‘t Dorpshuus
Meester Bongaardsweg 2 5364 PM Escharen
Starttijd: 08.00 - 12.30 uur
0486-473527
www.dew-escharen.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltoch-
ten die (voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in
Aalten op 11 en 12 januari, in Barchem en Tilburg op 12 januari,
in Epe en Warnsveld op 18 januari, in Gilze en Oeffelt op 19 ja-
nuari 2020.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.wsv-paschalis.eu
www.dew-escharen.nl
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Donderdag 16 januari begint het 44e bekende festival in Monaco

Dit festival wordt afgesloten met de galavoorstelling
waarin de bronzen, zilveren en gouden clowns wor-
den uitgereikt. Een samenvatting wordt meestal later
op de Europese tv uitgezonden.
Tijdens dit festival houden de Europese en mondiale
organisaties hun jaarvergadering, te weten: de ECA,
de Europese Circus organisatie, de Fédération Mondi-
ale du Cirque, de wereld organisatie, ENTE de Euro-
pese Organisatie voor onderwijs, en het FORUM,
mondiale organisatie voor pastores werkzaam vanuit
de christelijke kerken: Anglicaanse, Orthodoxe Protes-
tantse en R.K. Kerk voor de kermis- en circus gemeen-
schap.

Op zondag 19 januari worden in een hele
officiële zitting de namen bekend ge-
maakt van de Award winnaars. Het FO-
RUM mag ook – zij het een eenvoudige –
Award uitreiken aan de groep artiesten
die met hun act mensen doen nadenken
over de waarden en zin van het leven.
Op maandag 20 januari vindt er in de
circustent een altijd zeer druk bezochte
oecumenische viering plaats geleid door
de aartsbisschop van Monaco waarin
een 25-tal christelijke kerkgemeenschap-
pen vertegenwoordigd zijn. Dit is voor ve-
len een hoogtepunt van het festival.
Het is een heel programma, van de vroe-
ge ochtend tot de late avond, de moeite
waard. Wij leggen contacten en geven
daarmee aan dat het wereldpastoraat
bruist van energie.
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Jaarvergaderingen ECA, ENTE en FORUM te Monaco

Tussen donderdag 16 en dinsdag 21 januari vinden ook de
jaarvergaderingen plaats ECA, ENTE en FORUM. Voor ons pas-
toraat is het belangrijkst de vergadering van het FORUM.

Als thema is gekozen voor: Fahre hinaus auf die Tiefe und Lasst
eure Netze zu einem Fang hinunter (Lucas 5:4) / Steek af naar
de diepte, en werp uw netten uit om te vangen. (Lucas 5:4).

Wij zullen u hier in een latere uitgave over informeren.

FORUM-vergadering 2018
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Kerkschip “Spes Nostra” Marchienne-au-Pont

In de Christoffel Nieuwsbrief nummer 23 van 7 november jl.
deelde pater Jos. Jehaes ons mee dat alle activiteiten gaan
stoppen op het kerkschip “Spes Nostra” in Marchienne-au-
Pont.

De pater, die hoofdaalmoezenier van België is, schreef verder
dat enkele vrienden van het kerkschip er aan denken om een
ASBL (ASBL is de Franse afkorting voor een VZW (Vereniging
zonder Winstoogmerk), een Belgische rechtsvorm) te stichten
en zo het kerkschip over te nemen. Het schip zal dan in de
toekomst worden gebruikt om allerlei activiteiten te
organiseren waaronder dopen of sacramenten.

Nu is het dan zo ver. Enkele vrienden hebben de ASBL Spes
Nostra opgericht. Zij geven daarvoor de volgende motivatie:
‘Ons kapelschip is gebouwd in 1952-53 op de Michot-
scheepswerf in Thuin. Sindsdien ligt het afgemeerd in
Marchienne-au-Pont. Het is de hoeksteen van vele
evenementen, een symbool van onze schippersgemeenschap
en een erfgoed dat bewaard moet blijven. Het heeft door de
decennia heen overleefd dankzij de vrijgevigheid van enkele
weldoeners en de toewijding van tientallen vrijwilligers die er voor
gezorgd hebben. Het leek ons duidelijk om het over te nemen.’

Voordat ze aan dit avontuur begonnen, organiseerden ze een
bijeenkomst om het project te presenteren. Het aantal
deelnemers en het onthaal dat ze kregen overtrof alle
verwachtingen. Ze verwachten dus dat ze de steun van de
schippersgemeenschap hebben om de vereniging te
financieren en haar in staat te stellen haar doel te bereiken.

Als u mee wil bijdragen aan het onderhouden en exploiteren van
de Spes Nostra dan kunt u een donatie geven op onderstaande
IBAN-nummer:

BE92 7320 5297 8623
t.n.v. ASBL Spes Nostra
1 Quai du Sud
6030 Marchienne-au-pont

Of word lid van hun vereniging. Voor meer informatie kunt u een
brief sturen naar bovenstaand adres of e-mail naar:
spesnostra6030@gmail.com

Spes Nostra wordt ook wel “l’église des bateliers” genoemd. Kerk van de schippers.

mailto:spesnostra6030@gmail.com
mailto:spesnostra6030@gmail.com
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DOOP
Op zondag 12 januari wordt Ad Patrick Willy (Adje)
Ordelman gedoopt. Zoontje van Willy en Demi
Ordelman. Peetouders zijn Marcel de Voer en Maria de
Vries. De doop vindt plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk
(Mariakerk) aan de Hoofdstraat te Apeldoorn.

OVERLEDEN
Op 5 januari 2020 is, in de leeftijd van 73 jaar, Theodorus
Johannes Jacob (Theo) van der Salm overleden.
Echtgenoot van Loes van der Salm – Tijck. De
crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 10
januari om 16.00 uur in de aula van crematorium Tussen
de Bergen, Kitskensdal 60 te Roermond.
Samenkomst in de ontvangstkamer van het crematorium,
alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Correspondentieadres: Heytstraat 2, 5953 KL  Reuver

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

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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11-01 Thea Bennink; Dora Koks; Anke Peters.
12-01 Hans van Otterloo.
13-01 Dhr. John van Oijen; mevr. Ria Vermeeren-Huibers;

dhr. Willy Joosten; dhr. Edwin Peters; dhr. Eef Bosman;
 mevr. Pauline Vermaas m/s “Poolster”.
14-01 Fien de Goey, m/s "Maasvallei"; mevr. J. Tonissen-Lips.
15-01 Dhr. Anton Arntz; Winand Sep m/s “Boris”;

mevr. Wil Kreuze; Laurens de Reuver; Samantha Smit.
16-01 Antonie Roland Bosman; dhr. Cor van de Veeken.
17-01 Dhr. Bas Brom; Marijke van de Donk; Lieke Beijer;

mevr. Trudie Roos; Milan Verlaan.
18-01 Dhr. Theo van Ophuizen; Miep Willems-Schüttler;

Kiki van Dongen; dhr. Ivo Cornelissen; Hidde Kuenen;
 Sander Mooren m/s “Prudentia”.
19-01 Mevr. Lies Broeders-Pruyn; dhr. Ed Mooren m/s

“Prudentia”; Noud Johan Geutjes;
Liesbeth Jansen-Seijsener.

20-01 Dhr. Wim Derksen uit Druten; dhr. Romy Reemer.
21-01 William Peters; Philip Brouwer.
22-01 Bert v/d Donk en Christien v/d Donk-Wanders;

Joeri van Thiel; Jan Willem Heijmen.
23-01 Trudy van Kleef-Derksen; mevr. Jeanneke Deen-Wendt;
 mevr. Roos Montens-Wigman; Lise Sofie Broeders.
24-01 Idara Laeijendecker.

ZONDAG 12 JANUARI 2020

ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
mw. Ellen Heijmen-van Engelen,
dhr. Bertus Kerkhof,
ouders Bezemer,
ouders van Laak-Snijders.

ZONDAG19 JANUARI 2020

mw. Helêne Stuij,
dhr. Harry Mooren,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
ouders Bos "Ando",
mw. Winanda de Ruijter-Baijens.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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* Mevr. Tonny van Megen-Wissing v/h “Furie”
(Afd. C44 – kamer 12).
NIJMEGEN, C.W.Z. – WEG DOOR JONKERBOS 100,
6532 SZ.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Afd. C3), Albert
Schweitzer ziekenhuis.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3318 AT.
* Kristina Vorobeva en Rustem Osmanov,
‘Sky Angels’ trapeze-artiesten.
AMSTERDAM, AMC, MEIBERGDREEF 9, 1105 AZ.
* Dhr. Rini Burgers.
WESSEM, KERWEG 3, 6019 ED.
* Mevr. Netty Straatman-van Benthem.
DEN BOSCH, ZUIDERPOORT RESIDENTIE, ZUIDER-
PARKWEG 85F, 5216 HA.
* Mevr. Riek Eckelboom, Ziekenhuis Rivierneland.
TIEL, PRESIDENT KENNEDYLAAN 1, 4002 WP.
* Dhr. Johann Zenniker, BG Klinikum Hamburg.
DUITSLAND, BERGEDORFER STRASSE 10, 21033
HAMBURG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikvaren,
2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Dhr. Frans Dirkse, (Afdeling Leuvehaven, huiska-
mer kamer 44).
ROTTERDAM, HUIZE HANNIE DEKHUIJZEN, CARNIS-
SEDREEF 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.
* Mevr. Thérèse van Neijenhoff-Timmermans
DE ZORGGROEP, KRUISWEG 29, 6051 HL  MAAS-
BRACHT.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo,
Albert Schweitzer ziekenhuis.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS
25, 3318 AT.
* Dhr. Johan van Heuven.
ROTTERDAM, TERBREGSEHOF 54, 3062 CP.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51, 6051 CW.
* Dhr. Harry Broekmeulen, v/h “Christophorus”.
NIJMEGEN, VEEMARKT 201, 6511 ZJ.
* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF, KASTEEL-
HOF 50, 6651 VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan de
Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.

ONZE ZIEKEN Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

Zondag 10.30 uur
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
dienst is er 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.vandongen@home.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2020

Elke derde
zondag van
de maand

11.00 uur Eucharistieviering in Huize Antonius, Nieu-
we Binnenweg 33, Rotterdam.

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs
Telefoon 06 - 20 40 68 72, E-mail: schre165@planet.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2020
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Di. 21-1 13.30 uur Binnenvaartsoos
Di. 4-2 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2020
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 30-1 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 SOOS Maasbracht 2020
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats

in de Maaslandzaal boven het
Maas en Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

Di. 4-2 14.00 uur Gezellige SOOS middag.
Contactpersoon voor Maasbracht: Fons Markgraaf,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2020
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats

op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 31-1 19.30 uur Gezellige vrijdagavond
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:info@maas-binnenvaartmuseum.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN 2020
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 (om de 14
dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

8 t/m 11 jan 13e Circus Festival ECA te Boedapest

Zo. 12 jan 14.00 uur Doop van Adje Ordelman in de Mariakerk in
Apeldoorn

Wo. 15 jan 18.00 uur
Nieuwjaarsreceptie Rijdende School. Krom-
me Steeg 11. Huize Poelzicht te Kapel Ave-
zaath

20.00 uur Vergadering-DEF- IR Plan Havengebied Nij-
megen op het KSCC

16 t/m 21
jan

44ste Internationaal Circus Festival in Mona-
co.

Vr. 31 jan 14.00 uur Scheepsinzegening. Fam. Maas.
Meer gegevens volgen spoedig.

Zo. 2 febr 11.00 uur Don Bosco-viering op het Parochiecentrum

Do. 6 febr 14.00 uur Soos met… een dansgroep (onder voorbe-
houd)

Zo. 23 febr. 11.00 uur
Carnavalsmis in St. Petrus Canisiuskerk, Mo-
lenstraat 37 in Nijmegen.
GEEN MIS OP HET KSCC PAROCHIECENTRUM

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.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:info@kscc.nl
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Binnenvaart 2020

In deze uitgave zijn de Nederlandse motorvracht-, beun-,
passagiers en tankschepen opgenomen. Alle ruim 5.500
binnenvaartschepen zijn alfabetisch gerangschikt met
technische details. Daarnaast de adresgegevens van werven,
reparatiebedrijven, bevrachters, machinefabrieken,
toeleveranciers, makelaars, scheepshandelaren,
schippersbeurzen en
verenigingen en bonden.

Ook is opgenomen een
lijst van alle schepen op
volgorde van
registratienummer.
Geïllustreerd met 150 foto's
in kleur.

Boekinformatie:
 ISBN: 9789059612228
Afmeting: 15 x 21 cm
Uitvoering: ingenaaid
Omvang: 512 pagina's
Auteur: A.M. van Zanten
Prijs: € 26,50

Kijk op: www.alk.nl

www.alk.nl
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Jaarboek Binnenvaart 2019

De redacteuren van het weekblad
Schuttevaer zijn beroepsmatige insiders in de
wereld van schippers en reders, Europese
rivieren en kanalen, waterstanden en
Rijnvrachten, scheepsbouw en
sloopregelingen. Van wonen op het water,
kinderen in het internaat en kleuters aan boord.
Gericht op de actualiteit verzamelen zij
beelden en feiten in het jaarboek. Aangevuld
met overzichten van: nieuwbouwschepen,
vlootstatistieken, Rijnvrachten, waterstanden,
vervoerde tonnages en havencijfers.

Dit jaarboek geeft in verhalen het overzicht van
afgelopen jaar weer in de wereld van de
binnenvaart. De redacteuren van het

weekblad "Schuttevaer" zijn beroepsmatige
insiders in de wereld van schippers en reders.
Gericht op de actualiteit verzamelen zij
beelden en feiten in het jaarboek. Aangevuld
met overzichten van nieuwbouwschepen en
vlootstatistieken.

Boekinformatie: ISBN: 9789059612273
Afmeting: 21x29,7
Omvang: 138 pagina's
Prijs: € 26,50

Kijk op: www.alk.nl

www.alk.nl
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Nieuw marifoonkanaal op Eems voor snelle en directe commu-
nicatie

Vanaf 1 januari 2020 wordt er op de Eems gebruik gemaakt
van een nieuw marifoonkanaal, het simplex VTS-kanaal VHF
74. Met de overgang naar dit nieuwe kanaal wordt de commu-
nicatie op de Eems gelijkgetrokken met andere VTS-gebieden,
en is er snellere en directere communicatie mogelijk. Dit
draagt bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer op de Eems.

Op de Eems wordt de scheepvaartbegeleiding verzorgd door
VTS Ems, een gezamenlijke Duits – Nederlandse verkeerscentra-
le. De verkeerscentrale zorgt ervoor dat de schepen varend in
het gebied tussen de Noordzee, de Eemshaven, de haven van
Delfzijl en de haven van Emden veilig en vlot hun bestemming
kunnen bereiken.

De communicatie tussen de schepen en de verkeerscentrale
Ems loopt tot 1 januari nog via bestaande zogeheten duplex
VTS-kanalen. Het nadeel van dit systeem is dat de schepen el-
kaar onderling niet kunnen verstaan of kunnen oproepen. Alle
communicatie moet via de verkeersleider op de verkeerscen-
trale lopen.

Wens van vaarweggebruikers
Met de overgang naar het nieuwe marifoonkanaal kunnen
schepen elkaar wel horen, en kunnen schippers elkaar ook op-
roepen. De manier van communiceren wordt hierdoor gelijk-
getrokken met andere VTS-gebieden. Tevens komen
Rijkswaterstaat en het Duitse Wasser und Schifffahrtsamt (WSA)
hiermee tegemoet aan een wens van vaarweggebruikers in
het gebied.

 De huidige duplex kanalen 18, 20 en 21 blijven beschikbaar
voor loodsen op afstand, plaatselijk beter bekend als “Bera-
tung”. Doordat de huidige kanalen beschikbaar blijven wordt
ook een zachte overgang bewerkstelligd. Schepen die de be-
richtgeving over het nieuwe kanaal gemist hebben worden op
deze bestaande kanalen doorverwezen naar het nieuwe ka-
naal 74.

Bron: Rijkswaterstaat

BTB Nieuwsflits
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Op vrijdagavond 24 januari om 20.00u organiseert het Maritiem
Museum Rotterdam een talkshow over het mondiale probleem
van de ‘plastic soep’ en vertellen The Ocean Cleanup, The
Great Bubble Barrier en ‘WasteShark’ wat zij doen om dit op te
lossen. Plastic uit de oceanen en rivieren halen is één deel van
de oplossing, maar wat gebeurt er daarna? Rotterdamse inno-
vatieve maritieme initiatieven laten zien hoe zij het recycle
plastic bewerken en hergebruiken.
Gedurfde maritieme innovaties als deel van de oplossingen
voor de plastic soep

Op vrijdagavond 24 januari om 20.00 uur organiseert het Mari-
tiem Museum Rotterdam een talkshow over de plastic soep en
vertellen drie innovatieve maritieme organisaties in het Mari-
tiem Museum wat zij doen om dit mondiale probleem op te
lossen. Project Engineer Rivers, Jasper van Eijk, van The Ocean
Cleanup, vertelt over de 'Interceptor'. Deze nieuwste uitvinding
van het team van Boyan Slat, sinds enkele weken te gast in de
Maritiem Museum, verwijdert plastic uit de rivieren voordat het
de oceaan bereikt. 'The Great Bubble Barrier' is een andere
uitvinding waarbij het plastic naar de oevers van de rivier

wordt gedreven door middel van luchtbubbels. Francis Zoet,
vertelt hoe ze samen met twee vriendinnen op het idee kwa-
men en hoe het er inmiddels voor staat, sinds hun uitvinding
ook echt in bedrijf is genomen. De van oorsprong Zuid-Afri-
kaanse tech-ondernemer Richard Hardiman vertelt over de
veelbewogen ontstaansgeschiedenis van de ‘WasteShark’.
Met zijn uitvinding, geïnspireerd door de walvishaai (Whale
Shark), haalt hij plastic uit de haven van Rotterdam.

Plastic uit de oceanen en rivieren halen is één deel van de op-
lossing, maar wat gebeurt er daarna? In het tweede deel van
deze avond laten Rotterdamse innovatieve initiatieven zien
hoe zij het recycle plastic bewerken en hergebruiken.

Maritiem Museum organiseert talkshow over oplossingen voor plastic soep

©
 T

heo de M
an

Lees verder 



Christoffel Nieuws pagina 24← terug naar pagina 1

"Het Maritiem Museum vertelt het verhaal van de impact van
de maritieme wereld op ons leven, vroeger, vandaag en mor-
gen. Met deze talkshow brengen we (Rotterdamse) maritieme
innovaties bij elkaar en nodigen we uit tot een debat over mo-
gelijke oplossingen voor plastic soep. We hopen hiermee ver-
dere innovaties te stimuleren. Het zou mooi zijn als we onze
bezoekers, waaronder hopelijk veel studenten, maritiem ex-
perts en technici, inspireren tot verder onderzoek." - Bert Boer,
algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam

Een aan plastic verslaafde zeemeermin?
De talkshow wordt omlijst door zangeres en stemkunstenaar
Stefanie Jansen die een voorproefje geeft van de sprookjes-
opera Undine. Een ecologisch sprookje over de magie tussen
mensen en niet-mensen. Het verhaal van een, aan plastic ver-
slaafde, zeemeermin.

Tickets zijn nu online te koop
Tickets voor de talkshow over de 'plastic soep met ballen' zijn
nu te koop op www.maritiemmuseum.nl/tickets
Studenten, Vrienden van het museum, sponsoren en partners
van het museum krijgen gratis toegang.

©
 O

cean H
ero

www.maritiemmuseum.nl/tickets
www.maritiemmuseum.nl/tickets
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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.

Ze kwamen regelmatig langs ons schip
wandelen en als je buiten stond begon-
nen ze een praatje met je. Ze dachten
dat wij Fransen waren, want ze kenden
het verschil met de Nederlandse vlag
schijnt niet. We lagen er al een paar da-
gen toe we op een morgen naar buiten
keken en zagen dat een fotograaf foto's
stond te maken lk vroeg hem wat daar-
van de bedoeling was. Hij zei: U komt
morgen in de Lahner Zeitung. Miek had
net de was opgehangen. lk zei dat hij be-
ter tot de middag kon wachten, want
dan had de vrouw de was binnenge-
haald. Daar was hij het niet mee eens,
want zo was de foto veel mooier. De vol-
gende dag kwam hij de krant brengen
met de foto van de Christophorus en een
heel verhaal erbij. Dat ging als volgt:

Große Wäsche auf der M. S. Christopho-
rus. Wenn der Herr Broekmeulen mit seiner
Frau einen Sommer lang auf große Fahrt
geht, dann ist auch einmal große Wäsche
fällig. Gestern war für Sie in Bad Ems
Waschtag. Der Holländer Broekmeulen
war vor seiner Pensioniering Schiffer und er
bleibt dem nassen Element auch im Ruhe-
stand treu. Für einige Tage wird nun in der

Kuhrstadt an der Lahn Station gemacht
denn so findet der Freizeitkapitän: „Bad
Ems ist immer noch schön.“

We waren een dag te laat anders had-
den we een mooie koperen Plakete ge-
kregen. Dan waren we officieel het
grootste schip geweest dat die zomer in
Bad Ems was geweest. Jammer dat we
dat zijn misgelopen. Net voor onze neus
stond een Grieks-orthodoxe kerk. Daar zijn
we zondags naar een mis geweest, Want
dat wilden Miek en ik wel eens meema-
ken. De dienst was in het Russisch. Er hin-
gen aan de muur verschillende iconen.
Die werden bij binnenkomst door de po-
pes gekust. Voor in de kerk stond een
soort kamerscherm over de hele breedte
van het priesterkoor. Een man stond op
monotone wijs te zingen en de pope
maar wieroken. Toen we mekaar zowat
niet meer konden zien zitten, verdween hij
achter het scherm en gaf antwoord op
de man die stond te zingen. Toen de lucht
weer wat opgeklaard was ging hij weer
wieroken tot alles weer mistig was. Op het
eind van de dienst werd er een grote
mand met stukken brood binnenge-
bracht. We kregen ieder een stuk brood
en toen was de dienst afgelopen. Het
had alles bij elkaar zowat twee uur ge-
duurd. We vonden het erg 'langweilig',
maar het was wel interessant om eens
mee te maken. We zijn in Bad Ems veer-
tien dagen blijven liggen. Zo mooi vonden
we het daar.

Maandag 20 september willen we Lim-
burg aan de Lahn ook nog even aan-
doen. De Lahn heeft van Nieder Lahnstein
tot Limburg a/d Lahn zeven sluizen. Stuk
voor stuk een pracht voor het oog. Op
elke sluis heb je mooie bloemperkjes.
Vaart is er bijna niet, alleen wat jachtjes.
Het is al laat in het seizoen en de weinige
jachtjes zijn al in winterslaap. Wat we ook
prettig vinden is dat we overal kunnen lig-
gen zonder dat er om de haverklap een
havenmeester geld van je moet hebben.
Alles is 'umsonst'. Ook de sluismeesters zijn
heel vriendelijk.
We komen ook langs Nassau. Daar staat
op de berg nog een ruïne van ons ko-
ningshuis in vroeger tijden. In Nassau ston-
den twee oudjes op de sluis. Ze vroegen
of ze een stukje mee mochten varen tot
de volgende sluis. We hebben ze aan
boord geholpen en op een stoeltje op het
achterdek gezet. Ze konden niet geloven
dat we in de zomer zulke lange tochten
maakten. Miek zette een kopje koffie voor
ze en o wat waren ze dankbaar. Wat wa-
ren de Hollanders toch vriendelijke men-
sen! Op de volgende sluis zijn ze weer
afgestapt en belden ze een van hun kin-
deren om hen te komen ophalen. Op
dinsdag 21 september lagen we al in Lim-
burg a/d Lahn.

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.S.W. 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 3 verschijnt op 23 januari 2020.
Deadline: maandag 20 januari.

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