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Van de bestuurs- en directietafel
De scholen en internaten zijn weer begonnen. De
coronamaatregelen aan boord blijven nog van
kracht. En helaas is de werfbeurt uitgesteld naar
maandag 12 oktober.
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Brief paus aan het Kapittel van de Salesianen
Tijdens het Algemeen Kapittel van februari-maart
2020 in Turijn richtte paus Francisus zich, in een niet mis
te verstane schriftelijke boodschap, tot de kapittelleden van de Salesianen.
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Kustwacht alleen voor spoedeisende noodoproepen
Sinds 17 augustus 2020 hanteert Kustwacht Nederland
een nieuwe werkwijze om bij een noodmelding onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende
(Search And Rescue) en niet-spoedeisende hulp.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

School-/internaatjaar 2020-2021
De jongeren zijn weer aan een nieuw school/internaatjaar begonnen. Bestuur, directie, leiding en ouders
hebben zich goed voorbereid. Ook hier moeten wij wennen
aan het nieuwe normaal.
Na de persconferentie van dinsdag 18 augustus van ministerpresident Mark Rutte en minister Hugo de Jonge regende het
direct commentaren. Mondkapjes wel of niet … Digitaal onderwijs wel of niet … Er blijkt een stelregel te zijn: de plaatselijke
en regionale overheid mag zelf bepalen wat wel en niet goed
is. Voor de burger is er zo geen touw aan vast te knopen. Het
lijkt of de overheid in een vergiet zit en niet weet door welk gat
ze naar buiten moet.
De overheid heeft de nodige steunpakketten toegezegd,
maar als men de individuele ondernemer ernaar vraagt is het
antwoord: ik heb nog niets ontvangen, mijn lopende kosten
gaan wel door.
Het zijn allemaal signalen dat men de covid-19 maatregelen
moe wordt.
Daarom respect voor alle mensen van de overheid, medische
zorg, sociale- en pastorale zorg, die zich inzetten voor het op
peil houden van ons welzijn en ons en de jeugd naar een goede toekomst leiden.

Coronamaatregelen aan boord KSCC Nijmegen
Corona maatregelen aan boord van het
KSCC pastoraal centrum blijven van kracht.
Dus:
Bij binnenkomst: handen desinfecteren.
Wij houden ons aan de 1 ½ meter afstand.
Deze afstand houden wij ook graag aan
voor, tijdens en na de zondagse vieringen.
Het centrum moet coronabestendig blijven.
Livestream uitzending zondagse eucharistieviering
In een gesprek met technische man Ruben van Schaijk en zijn
coach is afgesproken dat wij Ruben met een tijdelijk dienstverband verbinden aan onze parochie. Zolang het covid-19 virus
heerst wordt de zondagse viering via livestream uitgezonden.
Het slaat goed aan. Dat blijkt uit de positieve reacties.
De filmpjes vóór de viering worden veranderd.
Heeft u suggesties? Ze zijn welkom.
De Wandelgang
27 augustus vindt in Rotterdam de jaarvergadering van de Sociëteit Wandelgang plaats.
De Wandelgang wordt maandelijks op de 2de donderdag
wordt georganiseerd en is een ontmoetingsplaats om te netwerken voor de brede binnenvaart: binnenvaart ondernemingen, werven, verzekeringen overheid bevrachtingskantoren
etc.
Maar door het coronavirus zijn de bijeenkomsten vanaf maart
gecanceld. Tijdens de jaarvergadering komen de evaluatie
20019-2020, de financiën aan bod. Een belangrijk punt is: hoe
gaan we Wandelgang 2020-2021 in.
Hoe houden wij contact met onze leden?
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Consequenties

geplande werfbeurt 31 augustus

Werkvergadering werfbeurt, 17 augustus 2020

Zoals u al hier en daar hebt vernomen gaan we niet op 31 augustus naar de werf in Millingen aan de Rijn, maar op
12 oktober (altijd onder voorbehoud)
Martijn van Haaren adjunct-directeur van Shipyard Millingen
kan ons in de weken van 31 augustus tot 11 september niet
hebben, zo deelde hij mee in een werkvergadering maandag
17 augustus jl.
Directie en medewerkers waren ‘not amused’, maar het is niet
anders. De voorbereiding was in een eindfase. Er was al heel
veel tijd in gestopt. Iedereen die met de ‘werfbeurt ‘te maken
had, was goed geïnformeerd. In een werkvergadering maandag 24 augustus zouden de laatste puntjes op de i gezet worden.
Deze vergadering wordt doorgeschoven naar maandag
5 oktober.

Er hangen de nodige consequenties aan dit doorschuiven.
De opening van het KSCC pastoraat activiteitenjaar. Deze zou
toch heel anders verlopen dan andere jaren. In overleg met
de coördinatoren van de werkgroepen, bestuur en medewerkers zou deze opening toch hebben kunnen plaatsvinden, in
een beperkte groep. Anderen zouden deze opening via
livestream kunnen bij wonen.
De opening wordt doorgeschoven tot na de werfbeurt in oktober.
De werkgroep Soos met … heeft laten weten dat alle Soosbijeenkomsten tot 1 januari zijn afgelast.
Ook de koren mogen niet repeteren tot de datum dat het zingen weer wordt vrijgegeven. Het is jammer. Zangoefeningen
zijn belangrijk, maar ook fijn om met elkaar een kopje koffie,
thee of een drankje te drinken: het sociale contact dus.
Trouwens, door o.a.de drukte van voorbereiding op de werfbeurt is het zoeken naar een goede jaarspreuk uit beeld gebleven.
Wanneer u een pakkende inspirerende makkelijke te onthouden jaarspreuk weet: laat het ons weten: info@kscc.nl

De scheepswerf in Millingen aan de Rijn
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Het Binnenvaartmuseum
aan boord van het KSCC-schipperscentrum

Tot slot
Voor de kermiswereld is het kommer en kwel.
Een actiegroep heeft een gesprek gehad met burgemeester
Hubère Bruls, voorzitter van de veiligheid regio's in Nederland in
de raadszaal van het stadhuis. Door te dreigen met acties
mochten mensen aan dit gesprek deelnemen.

Hans Wester heeft een pakkende website gemaakt. Het bestuur, Henk Nuij, Gerard Bosman en Bert van der Donk van het
museum heeft deze met de directie van het KSCC kritisch bekeken. Met een paar kleine aanpassingen is hij nu klaar om de
lucht in de gaan. Hij is praktisch en overzichtelijk, de moeite
waard om deze te bekijken.
Via een speciaal berichtje wordt u op de hoogte gesteld wanneer deze site de lucht in gaat.

Overleg in de raadszaal van Nijmegen met in het midden met wit
overhemd en stropdas burgemeester Bruls

De burgemeester maakte wel heel duidelijk dat de weg die
gekozen was om hem aan tafel te krijgen niet voor herhaling
vatbaar was. De exploitanten maakten hier voor hun excuses
dat de burgemeester aanvaardde.
De exploitanten maakten aan de voorzitter heel goed duidelijk
waar de schoen wringt: er is geen eenduidig beleid en wat
voor de ene regio wel kan wordt een stukje verderop afgeblazen.
Voorzitter Bruls beloofde dit probleem in de vergadering van
de voorzitters van de veiligheid regio’s te bespreken, want zo
zei hij: ik ben wel voorzitter maar niet de baas.
Wat de kermis in Nijmegen in oktober betreft? Mijn inschatting
is dat de burgemeester ervoor wil gaan.

Lees verder
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Waar de kermis zeer succesvol was, was op
het voorterrein van de Gelredome in Arnhem.
Daar mocht ondergetekende op de afsluitende zondag 23 augustus de opbrengst in ontvangst nemen van de
verkoop van de anderhalve meter hesjes.

Van harte een fijn weekend.
Blijf gezond
Let op elkaar.
Hope en pray.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijke aalmoezenier
Nagekomen bericht:
Ik heb nog contact gehad met Jeanneke Wijnen over het weer
opengaan van de Binnenvaartsoos Zwijndrecht. Zij wist mij mede te
delen dat de binnenvaartsoos voorlopig dicht blijft.

Ha Ha
Ha
Ha Ha

Ha Ha

MOP
Een winkelier in gesprek
met een collega:
"Dus, heb je al reacties gehad
op je vacature voor nachtwaker?"
"Ja, we zijn
gisteravond
beroofd."

Ha
a
H
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Paus Franciscus tot de leden van het Algemeen Kapittel van de Salesianen 2020
Tijdens het Algemeen Kapittel van februari-maart 2020 in Turijn
deelde Algemeen Overste don Ángel Fernández Artime mee
dat paus Franciscus de wens uitgedrukt had bij het kapittel van
de Salesianen van Don Bosco aan te sluiten en er te verblijven
van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag. Hij wilde de sfeer
proeven, mee met ons aan tafel gaan, in Valdocco blijven
overnachten, enz. Door de toen snel oprukkende Covid-19 besmetting in Noord-Italië werd dit echter onmogelijk. Daarom
richtte paus Franciscus zich in een schriftelijke boodschap tot
de kapittelleden. (kapittel: vergadering of samenkomst van
een religieuze orde, red.)

Eerst schrijft hij dat de geestelijkheid zich niet moet afzonderen
en isoleren van de mensen voor wie ze geroepen zijn.

De brief is inmiddels vertaald in het Nederlands en twee opmerkingen vallen op, omdat de paus zich hier in niet mis te verstaande woorden uitlaat.

Verder waarschuwt de paus evenzeer voor rigorisme: een hindernis die menselijke processen wil beheersen en controleren
vanuit een scrupuleuze, strenge en zelfs bekrompen houding
ten opzichte van de beperktheden en zwakheden van zichzelf
en van de ander. Degenen die mensen begeleiden in hun
groei, moeten mensen zijn met een brede horizon. (rigorisme:
al te rechtlijnig huldigen van morele normen en waarden, red.)
Met andere woorden: de geestelijke moet een open en ruimdenkende houding tonen naar de mensen en niet een starre,
bekrompen houding.

De paus waarschuwt voor klerikalisme: het persoonlijk naar zich
toe trekken en bepalen van de ruimte, terwijl men de zalving
van het Volk van God minimaliseert en uitschakelt. Hij noemde
het een elitaire manier om de roeping te beleven, en zelfs een
perversie. (klerikalisme: ideologie die aan de geestelijkheid
meer macht toekent dan haar rechtens toekomt, red.) Met andere woorden: de geestelijke is er voor de mensen, niet voor
zichzelf.

Hij eindigt de brief een verwijzing naar de dromen van Don
Bosco: "Droom ... en niet alleen voor jullie zelf en de congregatie, maar voor alle jonge mensen die de kracht, het licht en de
troost van vriendschap met Jezus Christus missen, die een geloofsgemeenschap missen die hen ondersteunt, die een horizon missen die zin en leven geeft. Droom … en doe anderen
dromen!”
Een mooie afsluiting van de brief aan het Algemeen Kapittel.
Op audiëntie bij de paus. 16 juni 2016
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,

Wegdromen, een stap terug in de tijd, maar ook een
wandeling in de samenleving van vandaag. Veel steden lenen zich daar uitstekend voor en dan hoeft het niet altijd te
gaan om het afleggen van veel kilometers, maar meer in een
omloop indrukken opdoen van veranderingen in bouwstijl,
maar ook van groenzones, grachten, ruime waterpartijen en
pleinen. Voor zover deze bewaard zijn gebleven markeren gevels een bepaald tijdsbeeld. Contrasten tussen steden kunnen
dan ook weer heel groot zijn. Haarlem, Amsterdam en Utrecht
leunen met hun centra op de eigenheid van langer geleden,
terwijl Rotterdam sier maakt met jonge architectuur en hoogbouw. In tegenstelling tot een verblijf in de buitengebieden, is
er in een stad altijd beweging, ook in deze tijden dat veel activiteiten en evenementen niet zijn toegestaan, of op zeer beperkte schaal doorgang vinden.
Een groot voordeel van een stadswandeling is dat er niet hoeft
worden gezocht naar een parkeerplaats. Er is op een enkele
uitzondering na een station en soms zelfs in de buitenwijken. En

juist het stationsgebouw kan al uitnodigen tot een speciale
aandacht. Amsterdam en Haarlem nemen je dan mee terug in
de geschiedenis en Rotterdam en Arnhem plaatsen je terug in
de 21e eeuw. Boeiend kan het ook zijn om de overgang van
de drukte van een stadscentrum naar de ruime blik over het
open water mee te maken. Dordrecht heeft dat waarbij de
Oude Maas, de Beneden Merwede en de Noord samenkomen
en over deze drukke vaarwateren Papendrecht, Zwijndrecht,
Hendrik Ido Ambacht of Alblasserdam te zien zijn. O.a. hier,
maar ook op andere plaatsen, zijn wandeltochten af te wisselen met een vaartocht, waarbij het zicht richting de oevers met
de stadslijnen een soort ontdekkingsreis kan zijn. En details zorgen voor de verfijning. Op zo’n manier kan een vakantiegevoel opleven, maar ook worden gewerkt aan de
instandhouding van de spierkracht.
Op o.a. www.wandel.nl staan
heel veel tips over routes in
allerlei gebieden en hoe de
nieuwste regels van de Rijksoverheid uitpakken op het gebied van samen op pad
gaan. Op velerlei gebied hebben we gemerkt dat thuis blijven een heel grote opgave is,
zeker in een gezonde situatie.
En goede weerstand komt altijd van pas, dus daar waar
het kan moet die worden gekoesterd, bijna altijd met een
gezonde beweging.
Henry Mooren
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coronaperikelen zit een persoonlijk afscheid er helaas niet in, maar het was een
héle mooie tijd en het was fantastisch dat
we met elkaar zóveel mensen hebben
kunnen helpen!

Eind juni beloofde coördinator van Steunpunt Binnenvaart Lilian Hiele zich weer te
melden wanneer er nieuws was (zie Christoffel Nieuwsbrief nr. 16). Zij meldt nu het
volgende:
Dag allemaal,
En er is nieuws:
Met ingang van 1 september wordt Jikke
van Terwisga-Zwaga de nieuwe coördinator van Steunpunt Binnenvaart.
Jikke (53) en haar man Jan hadden ruim
dertig jaar een binnenvaartbedrijf. In die
periode deed Jikke daarnaast ook veel
bestuurswerk. Ze was onder andere voorzitter van de landelijk overkoepelende ouderorganisatie LOVT (Landelijk
Oudercontract voor de Trekkende beroepsbevolking), zat in het bestuur van de
LOVK (Stichting Landelijk Onderwijs aan
Varende Kinderen) en zat de afgelopen
acht jaar in de Raad van Toezicht van
Meander/Prokino, de stichting die naast
de negen Meander internaten voor schippersjeugd, ook verantwoordelijk is voor
tientallen locaties van Prokino Kinderopvang en Prokino Zorg door heel Nederland.
Jikke en Jan zijn begin dit jaar gestopt
met varen en Jikke was op zoek naar een

baan in de maatschappelijke sector. Dat
kwam mooi uit!
We kennen elkaar al heel lang en hebben
de afgelopen weken een aantal keren
intensief over het Steunpuntwerk gesproken. Jikke is ‘gepokt en gemazeld’ in de
binnenvaart en in het leven en ik draag
het werk en het netwerk dan ook vol vertrouwen aan haar over!
Dat betekent ook dat het Steunpuntnummer wijzigt.
Dat wordt vanaf 1 september:
06 – 23 30 43 22
Het mailadres blijft:
info@steunpuntbinnenvaart.nl

Vanaf 1 september worden de nieuwe
hulpaanvragen dus opgepakt door Jikke.
Er zijn nog een paar al wat langer lopende hulpvragen die ik zelf nog zal proberen
af te ronden.
Het bestuur van Steunpunt Binnenvaart
brengt binnenkort via een persbericht
naar buiten dat Jikke van Terwisga de
nieuwe coördinator van Steunpunt Binnenvaart wordt, maar het leek ons goed
en correct jullie daar als contactpersonen
eerst over te informeren.
Dat geeft mij ook gelijk de mogelijkheid
iedereen héél hartelijk te bedanken voor
de prettige samenwerking. Door de

Hartelijke groet!
Lilian van Hiele
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Werkgroep Kermis Immaterieel Erfgoed van start
In het Noord-Brabantse Oisterwijk is de aftrap gegeven voor de
start van een werkgroep die zich gaat inzetten de kermis voor
te dragen voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
De werkgroep staat onder voorzitterschap van Hans Janssen,
burgemeester van Oisterwijk. Vertegenwoordigers van de kermisbonden, kermisverwante organisaties, deskundigen en uiteraard kermisexploitanten nemen zitting.
Doel is om de kermiscultuur te kunnen toevoegen aan de Lijst
van het Immaterieel Erfgoed. Deze Lijst maakt immaterieel erfgoed in Neder-land zichtbaar en is een middel om de beoefenaars te helpen in de borging van hun erfgoed. De
samenstelling van de lijst wordt gecoördineerd door
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Een selectie van de lijst kan door Nederland voorgedragen
worden voor opname op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. Een aantal Europese landen zijn nu al bezig met de voordracht van de kermis voor deze Unesco-lijst. Plaatsing op de
Nederlandse inventarislijst maakt dat de Nederlandse kermiscultuur hierbij kan aansluiten.

De leden v/d werkgroep op de trap v/h oude stadhuis van Oisterwijk

Onderdeel van de taken van de werkgroep is het opstellen
van het borgingsplan. Dit omdat een sterkte- en zwakteanalyse van de Nederlandse kermissen. Hoewel de kermiscultuur
door de eeuwen heen verschillende vormen en uitingen heeft
gekend, en dus een dynamische cultuur is, zal goed moeten
worden gekeken naar de bedreigingen én de kansen voor de
kermistraditie en het leven op en rond de kermis.
De werkgroep verwacht in het najaar met een uitgewerkt plan
naar buiten te treden.
De leden van de werkgroep zijn:
● Hans Janssen, burgemeester gemeente Oisterwijk
● Bernard van Welzenes, aalm. van het kermis- en circuspastoraat
● Nora Booij, Directeur Stichting Rijdende School
● Fransina Sipkema, Vrouwenbond van Kermisexploitanten
● Nicole Vermolen, Jan Vermolen, kermisexploitanten
● Ineke Strouken, oud-directeur Kenniscentrum immaterieel Erfgoed
en initiatiefneemster Maliebaankermis
● Karel Loeff, erfgoeddeskundige en directeur Bond Heemschut
● Jan Boots, Nederlandse Kermisbond
● Maurice Janvier, Bond van kermisbedrijfhouders BOVAK
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De Nijmeegse kaaisjouwer
Op vrijdag 4 september zal burgemeester Bruls rond 15.15 uur
het beeld ‘de Nijmeegse Kaaisjouwer’ aan de
Lindenberghaven officieel onthullen.
Het is de Stichting De Nijmeegse Kaaisjouwer gelukt om via een
fundraising-campagne de benodigde € 100.000,- bijeen te
brengen. Het beeld krijgt haar plek schuin tegenover Museum
De Bastei en is voor publiek toegankelijk ter
bezichtiging en zal bijdragen aan de
verfraaiing van de Waalkade in
Nijmegen.
Het beeld is een circa 3 meter hoog
aluminium sculptuur van een
vrachtsjouwer. Een Nijmeegse
havenarbeider uit de negentiende en
begin twintigste eeuw, woonachtig in de
Benedenstad, ooit een bedrijvig
stadsdeel waar vrachtschepen
aanlegden voor de aan- en afvoer van
goederen.
Deze groep arbeiders heeft veel
bijgedragen aan de ontwikkeling en
welvaart van de stad Nijmegen en het beeld is
bedoeld ter herinnering en rehabilitatie aan
deze groep vergeten mensen.
Wilt u de onthulling bijwonen bewaar dan
gepaste afstand.
Van dit project is een boek gemaakt (€ 7,50) en
een CD (€5,-) door de Nijmeegse zanger Karel
Bosman met als titel de Kaaisjouwer.
Speciale aanbieding: Het projectboek en CD
samen deze middag voor €11,-.
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Kustwacht alleen nog voor spoedeisende noodoproepen
Sinds 17 augustus 2020 hanteert Kustwacht Nederland een
nieuwe werkwijze om bij een noodmelding onderscheid te
kunnen maken tussen spoedeisende (Search And Rescue) en
niet-spoedeisende hulp. Bij nood, alarmeert de Kustwacht nog
steeds onmiddellijk één of meerdere KNRM-reddingboten.
Bij niet-spoedeisende hulp, als je niet in gevaar bent, alarmeert
de Kustwacht niet meer automatisch een reddingboot. De
hulpvrager moet in zo’n geval zelf een pechhulp inschakelen.
Het Kustwachtcentrum is daarbij behulpzaam, door een lijst
beschikbaar te stellen van (commerciële) hulpverleners en de
KNRM. (Bekijk de lijst van de kustwacht). De hulpvrager maakt
zelf een keuze. De hulpvrager moet zelf telefonisch contact
zoeken met de hulpverleners om de verdere assistentie af te
spreken. Ook de KNRM biedt nog steeds niet-spoedeisende
hulp.

Achtergrondinformatie
Het Kustwachtcentrum in Den Helder krijgt jaarlijks gemiddeld
1.600 noodoproepen van beroepsvaart of watersporters die
hulp nodig hebben op het water. Een aantal daarvan verkeert
in gevaarlijke omstandigheden en heeft direct hulp nodig. Een
ander deel van de hulpvragers heeft bijvoorbeeld motorpech
onder veilige omstandigheden. Wanneer door de Kustwacht is
vastgesteld dat het schip geen spoedeisende hulp nodig
heeft, gaat het Kustwachtcentrum niet meer uitsluitend de
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
alarmeren. De hulpvrager moet in dat geval zelf zijn hulp
zoeken onder de diverse aanbieders van hulp waaronder de
KNRM.

Foto: KNRM

Vergelijking op de weg
Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht
die vervolgens automatisch reddingboten van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) alarmeerde. De
Kustwacht maakt nu een vergelijking met de situatie op de
weg. “Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het
alarmnummer 112. De Kustwacht is een operationeel centrum
voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor
een goede voorbereiding (Lees meer over reisvoorbereiding).
Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat doe ik als ik pech
heb? Wie bel ik dan?” aldus het Hoofd Operaties Kustwacht,
Edwin van der Pol.
Lees verder
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Meer rust op het water
Deze nieuwe werkwijze komt voort uit overleg tussen het
ministerie van I&W, de Kustwacht, de KNRM en bergers.
Voorheen werd de KNRM voor alle incidenten op het water
gealarmeerd. Vaak reageerden ook commerciële bergers al
op deze alarmeringen en dat leidde bij de hulpvrager af en
toe tot onduidelijkheid en soms zelfs tot onenigheid tussen
hulpvrager, berger en KNRM. De KNRM is voorstander van een
goede beoordeling van de situatie door de Kustwacht.
KNRM directeur Jacob Tas zegt daarover: “De vrijwilligers van
de KNRM hoeven nu niet meer hals-over-kop voor elke melding
hun dagelijks werk neer te leggen of vrije tijd op te offeren. De
nieuwe triage moet ook meer rust brengen op het water.
Natuurlijk blijft de Kustwacht in spoedeisende gevallen de
KNRM direct alarmeren”.
Veel problemen kunnen voorkomen worden met een
goede reisvoorbereiding.
Goede, veilige vaart!
(Bron: Varen doe je samen)
https://www.varendoejesamen.nl/
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OVERLEDEN
Op dinsdag 18 augustus is, op de leeftijd van 93 jaar,
Dingena Johanna (Diny) Vermeeren – van Weezel overleden. Op vrijdag 21 augustus werd tijdens een samenzijn teruggekeken op het leven van Diny in het
rouwcentrum “Memoriam”, Langenhorst 100 te Rotterdam. Correspondentieadres: J.C.G. van Weezel, Buitenbassinweg 707, 3033 TC Rotterdam.

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

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 13 september ontvangt Jeremy Johannes Brand
zijn Eerste Heilige Communie. Jeremy is het zoontje van Gerrit
Brand en Wies Schaaf. Peetouders zijn Peter v.d. Vorstenbosch
en Nelleke Schaaf.
Op zondag 13 september ontvangt Roelof Johannes (Raylano)
Leupens zijn Eerste Heilige Communie. Raylano is het zoontje
van Jan Leupens en Jessica Klunder. Peetouders zijn William
van Engelen en Stien Leupens.
Op zondag 13 september ontvangt Hendrika Augustina (Heley) Descendre haar Eerste Heilige Communie. Heley is het
dochtertje van Jampie Descendre en Laura Thijssen. Peetouders zijn Chris Schafen en Shirley Thijssen.
Op zondag 13 september ontvangt Annie Jahley Wolters haar
Eerste Heilige Communie. Jahley is het dochtertje van Freek
Wolters en Magdalena van Harten. Peetouders zijn Joseph
Wolters en Kimberley van Harten.
Alle communieplechtigheden vinden plaats in Assel bij
Apeldoorn.

Op donderdag 20 augustus is, op de leeftijd van 71
jaar, Clementina Maria Susanna (Clemy) Oosterwaal –
Zijlmans overleden. Echtgenote van Harry Oosterwaal.
Het afscheid vindt in kleine kring plaats. Correspondentieadres: Merwehoofd 20, 3351 NA Papendrecht.
Op zaterdag 22 augustus is, in de leeftijd van 83 jaar,
gesterkt door het Heilige Sacrament der Zieken,
Johanna Theresia Wilhelmina (Jopie) Kerkhof – Sep
overleden. Weduwe van Bertus Kerkhof. Vanwege de
maatregelen rondom corona vindt de uitvaart in besloten kring plaats. U kunt op vrijdag 28-8 om 11.00 uur de
eucharistieviering op het KSCC Schipperscentrum via livestream
volgen. Ga naar de herinneringspagina van Jopie,
www.najade.nl/condoleance via de link ‘Volg online uitvaartdienst.’
Corr. adres: Professor Cornelissenstraat 56, 6524 PJ Nijmegen.

← terug naar pagina 1
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Dhr. Geert Tonissen; mevr. Els Slokkers; Suzanna de Bruin;
Kaylee de Bot; Julius Brouwer; Olivia Lentjes;
Yvonne Boer.
Mimi van Lent; Geert-Jan de Bruin.
Nanne Berends; Geert de Kleijn; Noor Tonissen.

SEPTEMBER
1-9 Mevr. C. Kersten-de Jong; Remco Kerkhof van
m/s “Osar”.
2-9 Peter Brands; mevr. C. Geutjes; Charlotte v/d Heuvel;
mevr. D. Henssen-de Bot.
3-9 De heer Brian Salet; dhr. Wim Huibers; Monique Kuyten;
Luuk Wennekes; Stan Wennekes; Keelan Derksen.
4-9 Mevr. Annie Huijbregts-Laeyendecker; Robert Mutsaers;
Marcus Peters; Sientje Berkers.
5-9 Dhr. Olaf Appelboom; Roos Rosenboom, m/s Muro;
Vincent Peters.
6-9 Dhr. A. Vranken.
7-9
Gijs Daanen; C. Peters; Sabine van Meegen, m/s Pasari;
Jos Vermeeren; Max Rensen.
9-9
Anny Decker; dhr. Wim Nuy.
10-9 Arno Mooren; Dimfy Lischer, m/s "Ilze"; Mark Wanders;
Corina Bosman m/s Anna
11-9 Mevr. Marleen Willemsen; Tessa Zijlstra-Paal; Nick Hansen;
Leny Mulders.

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020
Mevr. Jopie Kerkhof-Sep,
dhr. Willy van Raay,
mevr. Betsy Leensen (6-wekendienst),
mw. Rina Derksen,
ouders Eckelboom-Vos en overleden familieleden,
mw. Marion Hoefnagels-Dauphin,
dhr. H. Appelboom en Marion van Os-Appelboom,
dhr. T. Strijp ms. Viking,
dhr. Frans Buijks en Miep.

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020
Br. E. van Herwaarden FIC,
mevr. Stien Koning-van Wijck,
dhr. Colla en mevr. Riet van Thull,
ouders Heijmen-Lucassen v/h ms. Johannes en overleden
familieleden,
dhr. E. Klarenaar en overledenen van de fam. Klarenaar-Rutjes,
Miek Broekmeulen–Tonissen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie van den Brink.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE
VARENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Liesbeth van de Hoogenband-Jansen.
NIJMEGEN, NIJEVELT, HEYENDAALSEWEG 117,
6525 AH.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84,
6641 BG.
* 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.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.

* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT 14,
6566 DP.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT
4, 3223 PC.
* Dhr. Ruud de Jong (Maasveld kamer Maasoever 126).
ROTTERDAM, MAASHAVEN OOSTZIJDE 151, 3072 HS.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT 47350, FRANCE.
* Pater Henk Kuijs, Sacramentskerk,
Klooster Brakkenstein.
NIJMEGEN, HEYENDAALSEWEG 300, 6525 SH.
* Mevr. N. Straatman (Zuiderpoort Residentie).
DEN BOSCH, ZUIDERPARKWEG 85F, 5216 HA.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Betty Bosman-Driessen (Albert
Schweitzerziekenhuis Dordwijk).
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3381 AT.
* Mevr. Riet Derksen-Meesters.
ontslagen uit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en herstellend thuis:
SLEEUWIJK, NIEUWE ES 118, 4254 AX

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 momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN augustus/september 2020

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC
Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Elke zondag

Vr. 28 aug.

Zo. 30 aug.

Ma. 31 aug.

11.00 uur
11.30 uur

11.00 uur

Uitvaart van mevrouw Jopie Kerkhof-Sef.
Boekpresentatie Het Nijmegengevoel in de
Stevenskerk in Nijmegen.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.

10.30 uur

Stafvergadering KSCC Nijmegen

14.00 uur

Vergadering Werkgroep Immatrieel Erfgoed
Kermis in gemeentehuis van Oisterwijk.

Vr. 4 sept.

15.00 uur

Zo. 6 sept.

11.00 uur

Ma. 7 sept.

10.30 uur

Onthulling beeld van de Nijmeegse Kaaisjouwer aan de Lindenberghaven door burgemeester Bruls van Nijmegen.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.
Stafvergadering KSCC Nijmegen

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

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief
met uw vrienden.

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
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 2020
Alle activiteiten van Schippersvereniging Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
I.v.m. coronamaatregelen zullen de avonden niet zoals vanouds in het
café plaatsvinden maar in een van de vergaderzalen.
Zo is er wat meer ruimte.
Eerste gezellige vrijdagavond-praatavond
Vr. 25 sept. 19.30 uur
van het seizoen. Er wordt een filmavond
gepland.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
E-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl
Website: https://schippersverenigingsterreschans.nl/

← terug naar pagina 1
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Corona en boetes
Ze kunnen u niet ontgaan zijn: de boetes voor het houden van
onvoldoende afstand. Wie in een groep van meer dan drie
personen te weinig afstand hield, kon tot 1 juni een boete van
390 euro krijgen. Ook een strafblad als gevolg van de boete
werd in de media meerdere malen genoemd. Vanwege de
vaak veranderende regels bestond — en bestaat — onduidelijkheid over wat nu wel en wat vooral niet mag. Nu de coronamaatregelen per 1 juni opnieuw zijn veranderd, is de situatie
niet veel duidelijker. Wat zijn de gevolgen van een coronaboete? En zit de boete voor het niet dragen van een mondkapje
net zo in elkaar?
Kort gezegd is de 'coronaboete' een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen, die zijn vastgelegd in een
noodverordening. Doorgaans wordt de boete opgelegd voor
een verboden samenkomst, of het onvoldoende afstand houden in een groep van meer dan drie personen. De coronaboete is een zogenaamde ‘strafbeschikking’. Dat is een manier
van strafoplegging door het Openbaar Ministerie, waar geen
rechter aan te pas komt. Het gevolg van een strafbeschikking
is dat de overtreder, naast een forse boete, meteen een strafblad krijgt.
Met een strafbeschikking hoeft u niet zomaar akkoord te gaan.
Als u vindt dat de strafbeschikking onterecht is, kunt u in 'verzet'
gaan en het OM dwingen nogmaals naar uw situatie te kijken.
Blijkt de boete of strafbeschikking niet in orde, dan zal de Officier van Justitie overgaan tot een sepot, een soort kwijtschelding. Vindt de Officier de strafbeschikking wel terecht? Dan
wordt het oordeel aan de rechter overgelaten. De NOS maakte in mei bekend dat ongeveer de helft van de uitgeschreven

coronaboetes incompleet was. Hoewel dat percentage is geslonken loont het dus om in verzet te gaan.
Advocaten waarschuwden voor willekeur bij het naleven van
de regels en zeggen dat het voor veel verdachten mogelijk
loont om bezwaar aan te tekenen. Uit de cijfers blijkt dat minder dan 1 procent van de mensen dat doet.
Veel mensen maken geen bezwaar en zijn het dus eens met
de strafbeschikking en het bijbehorende strafblad of denken
dat verzet kansloos is. Een andere mogelijkheid is dat een deel
van hen niet weet wat de consequenties zijn.
Hoogleraar strafrecht Theo de Roos: "Ik vermoed dat mensen
niet weten wat de consequenties zijn. Ze denken dat er met
het betalen van de boete vanaf zijn, net als bij een verkeersovertreding, en realiseren zich niet dat een strafblad gevolgen
kan hebben voor hun toekomstige loopbaan."
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Wanneer de strafbeschikking definitief is, kan dat gevolgen
hebben voor een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Bij de
aanvraag van een VOG wordt gekeken naar het strafblad van
de aanvrager. Dat wil nog niet zeggen dat een VOG altijd
wordt geweigerd als u een strafblad heeft. Een VOG wordt alleen geweigerd als het gepleegde strafbare feit relevant is
voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Een veroordeeld pedofiel zal nooit een VOG krijgen wanneer hij bij
een kinderopvang wil werken. Een aspirant-loodgieter daarentegen zal naar alle waarschijnlijkheid geen last hebben van
een strafblad, als daar alleen overtreding van de coronamaatregelen op staat.
Per 1 juni is het weer toegestaan om met meerdere personen
samen te komen, mits voldoende afstand wordt bewaard. In
plaats daarvan gelden andere maatregelen, zoals een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Wie geen mondkapje
draagt, wordt gestraft met een boete van 95 euro. Het dragen
van een sjaal of zakdoek mag niet. Het dragen van een medisch mondkapje is onwenselijk, maar mag wel. Anders dan bij
de eerdere coronaboete, leidt de 'mondkapjesboete' niet tot
een strafbeschikking of strafblad.

NETWERKOVERZICHT

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.

REINPLUSFIWADO.COM
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Persbericht

Het Nijmegengevoel
Een naoorlogse stadsgeschiedenis verschijnt 28 augustus
Door Dolly Verhoeven
Nijmegen heeft een eigen uitstraling en een eigen karakter.
Toch is het niet eenvoudig onder woorden te brengen wat
de stad zo bijzonder maakt.
Wat bepaalt het Nijmegengevoel? Is dat de gehechtheid
aan het landschap en aan
iconische gebouwen als de Stevenstoren? Is het de liefde voor
het Nimweegs, de trouw aan NEC? Zijn het de vele studenten
en de linkse bestuurscolleges? Of spelen heel andere zaken
een rol?
Op zoek naar het Nijmegengevoel sprak de auteur met tientallen Nijmegenaren die in de afgelopen decennia een rol hebben gespeeld in het stedelijk leven. Deze gesprekken gingen
over hun herinneringen aan de stad en over hun eigen Nijmegengevoel. Samen vormen de verhalen een verrassende en
tegelijkertijd herkenbare geschiedenis van het naoorlogse Nijmegen.
Het Nijmegengevoel schetst in tien hoofdstukken het gelaagde
karakter van de stad, beginnend met het zwaar geschonden
naoorlogse Nijmegen en eindigend met de bescheiden maar

ook trotse stad van nu. Daarnaast laten meer dan honderd
chronologisch gerangschikte foto’s zien hoe het openbare leven in Nijmegen in de afgelopen 75 jaar is veranderd.
Over de auteur:
Dolly Verhoeven (1959) was van 2008 tot en met
2019 bijzonder hoogleraar Nijmeegse geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Sinds 2014 is zij
daarnaast bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 22

Bezoekers en exposanten kijken uit naar Maritime Industry 2020

GORINCHEM – De vakbeurs Maritime Industry, die plaatsvindt op
13, 14 en 15 oktober 2020 in Evenementenhal Gorinchem, is op
dit moment hard bezig met alle voorbereidingen om een succesvolle editie in oktober neer te zetten. De focus ligt op het veilig en verantwoord laten bijeenkomen van de gehele maritieme
sector. Normaliter komt de sector meerdere malen per maand
bijeen. Het vertrouwen en de bereidheid in de sector om elkaar
weer face-to-face te ontmoeten is sterk aan het toenemen, wat
ook blijkt uit het uitgebreide onderzoek onder de bezoekers van
Maritime Industry.
De resultaten van de bezoekersenquête van Maritime Industry
waren uiterst positief. “Van de ruim 1.900 respondenten geeft
82% aan Maritime Industry op 13, 14 of 15 oktober zeker te gaan
bezoeken. Slechts 18% van de bezoekers geeft aan de beurs
vooralsnog niet te willen bezoeken vanwege de huidige situatie
rondom het coronavirus. Dat is natuurlijk een fantastische score
en in combinatie met de steun van ruim 350 exposanten geeft
het aan dat, ondanks de huidige situatie, een succesvolle editie
in oktober in het verschiet ligt.”, verklaart Bianca van Grinsven
namens Maritime Industry.
De behoefte om elkaar weer te ontmoeten en het vertrouwen in
de organisatie van de beurs om dit op een veilige manier te organiseren kwam ook naar boven tijdens telefonische diepte interviews met bezoekers van Maritime Industry. Van Grinsven: “De
sector heeft elkaar nu al een lange tijd niet kunnen ontmoeten.
Tijdens de gesprekken met de bezoekers werd het duidelijk dat
de beurs een belangrijke rol zal innemen in het ontdekken van

de innovaties binnen de markt, het versterken van het netwerk
en het verbreden van kennis. De beurs is zowel op economisch
als persoonlijk gebied van belang. Verscheidene schippers gaven zelfs aan de beurs in het voorjaar te hebben gemist. Wij voelen ons natuurlijk erg gesteund door de positieve feedback
vanuit de sector en zullen ervoor zorgen dat het netwerk weer
veilig bijeen kan komen op 13, 14 en 15 oktober.”
De veiligheid en het welzijn van alle exposanten, bezoekers en
overige betrokkenen heeft de topprioriteit. Om dat te borgen,
zijn er meerdere coronamaatregelen genomen rondom hygiëne
en fysieke afstand die ervoor zorgen dat Maritime Industry op
een verantwoorde wijze kan plaatsvinden. “Normaliter is het tijdens de eerste twee uur van elke beursdag van Maritime Industry erg druk bij de entree. Om ervoor te zorgen dat er voldoende
fysieke afstand kan worden bewaard, gaan we werken met instroomtijden voor aankomst tijdens deze uren. Bezoekers komen
dan gespreid op een bepaald tijdstip binnen, maar er zit geen
eindtijd aan hun bezoek. Tijdsloten zijn dus niet meer aan de orde. Net zoals voorgaande jaren zullen bezoekers zich vooraf online registreren. Bij de entree zal bovendien een
gezondheidscheck voorzien worden”, zegt van Grinsven.
Lees verder
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Natuurlijk moet er ook in de beurshal overal 1,5 meter afstand
worden bewaard. Zo zijn de gangpaden overal verbreed naar
3 of 4 meter en is de entree gescheiden van de uitgang. Van
Grinsven: “Het is natuurlijk van belang dat de sfeer op de beurs
gemoedelijk en gezellig blijft, maar ook veilig. Tijdens Maritime
Industry zullen dan ook hostessen rondlopen om iedereen
vriendelijk te attenderen om 1,5 meter afstand van elkaar te
houden. Van exposanten wordt gevraagd om in hun stand de
ruimte te bieden zodat het houden van afstand mogelijk is en
Maritime Industry biedt hiernaast desgewenst het verschillende
materialen in de webshop, waaronder plexiglas.”
Buiten de fysieke afstand, is ook hygiëne erg belangrijk. De
meest aangeraakte oppervlakten worden regelmatig gedesinfecteerd en op verschillende plekken in de beurshal is desinfecterende handgel aanwezig. Daarnaast zal ook de Smart
Badge een grote rol spelen door het handen schudden te vervangen door het digitaal uitwisselen van gegevens via een
simpele scan. “Niet alleen ligt de focus op het bewaren van de
fysieke afstand en het desinfecteren, ook is de ventilatie in de
hal erg belangrijk. De in het najaar van 2018 nieuw geplaatste
ventilatiesystemen in de hal voeren de lucht van binnen af en
blazen verse buitenlucht de beurshal in. Met het akkoord op
de maatregelen van de gemeente Gorinchem en de veiligheidsregio, zien we geen obstakels om een veilig beursbezoek
te bewerkstelligen. We gaan volle kracht vooruit!”, zegt van
Grinsven.
Voor meer informatie: https://www.maritime-industry.nl/

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?
Ga naar onze website.

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn herinneringen aan zijn laatste varensjaren op in het boekje ‘Wie schrijft die
blijft’. In de komende maanden publiceren wij zijn relaas in deze feuilleton.

Nog een sluis en dan een splitsing rechts
naar Assen. Links vaar je naar Groningen.
Om twee uur meerden we af in de
Industriehaven. Morgen komt René Sjef en
Annie weer ophalen.
Wij varen 25 augustus door naar
Groningen en meren daar af aan de
Oosterkade. Na een paar dagen in het
mooie Groningen vertrekken we op 1
september naar Zoutkamp. Het is daar
een dooie boel en de volgende dag zijn
we in Dokkum. Dat is werkelijk een lief
stadje en ook hier is het feest. Alleen
jammer dat het nu slecht weer is.
Zaterdag voeren er gondels op de vaart
en als toetje werd een vuurwerk
afgestoken. We zijn ook nog langs de
Waddenzee gefietst en dat was ook zeer
de moeite waard. Zondag hebben we
Bonifacius bezocht. Maandag vertrekken
we naar Heerenveen en dinsdag brengen
we een bezoek aan onze verzekering, de
Friesche Maatschappij. We worden
ontvangen met een kopje koffie en
daarna fietsen we verder naar het
Oranjewoud, dat heel mooi is. We varen
verder naar Steenwijk en liggen zaterdag
in Giethoorn. Dat is een toeristisch plaatsje
met veel slootjes en mooie bruggetjes.
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Dinsdag varen we naar Zwartsluis en
gaan op de fiets naar Vollenhoven en
Blokzijl. Zaterdag gaan we naar Lelystad.
Het is daar wel aardig, maar we hadden
het weer niet mee. Maandag gaan we
weer in Amsterdam aan de Willemssluis
liggen. Daar komt Sjanneke op bezoek.
Zaterdag vertrekken we naar IJsselstein,
een leuk plaatsje om er eens door te
lopen. De volgende dag doen we
Oudewater nog even aan en 's avonds
liggen we weer in Gouda. We zijn weer
een paar dagen bij Bakels in Gouderak
geweest om naar de kopschroef te laten
kijken.
Op 21 oktober zijn we naar Gorkum
gevaren en na een paar dagen Gorkum
naar Den Bosch. Daar is het goed toeven
en de Bossche bollen laten zich altijd
goed smaken. 27 oktober varen we naar
Weert. Weert vinden we altijd gezellig om
er te winkelen. Na een paar dagen gaan
we door het Bels naar Maastricht. In Bree
hebben we de zondag doorgebracht.
Maandag maken we in Maastricht weer
vast tussen de bruggen. We liggen er
moederziel alleen, want het is laat in het
seizoen. We krijgen bezoek van enkele
familieleden die hier in de buurt wonen.
24 november varen we door een mooi
winterlandschap op de thuishaven aan. Er
ligt overal een dik pak sneeuw en het
wordt tijd dat we op ons winterstekje
komen. Het is weer een mooie trektocht
geweest en we hebben veel plaatsen

bezocht. We zijn blij dat we met ons tjalkje
zoveel mogelijkheden hebben. Neef Frans
was ook blij dat ik hem zo nu en dan weer
van zijn werk kwam afhouden. Deze
winter laten we een hydraulisch stuurwerk
inbouwen. Dat is weer een hele
verbetering. Vanaf nu sturen we met een
pookje!
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen
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
—-------------------------------------------------------

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? 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
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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

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

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
—-------------------------------------------------------
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