
Christoffel Nieuws pagina 1← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws
Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Nummer 2 - 28 januari 2021 - Jaargang 6

Van de bestuurs- en directietafel

Op zondag 31 januari de feestdag van Don Bosco
begint de speciale viering om 11.00 uur. Cees en Cla-
rine Wagemakers zullen voor instrumentale muziek en
voor een lied zorgen.
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Naar aanleiding van de verlengde coronamaatregelen zoals afgekondigd
op dinsdag 12 januari, het volgende:
Het KSCC Schipperscentrum in de Waalhaven in Nijmegen is open voor
vragen, informatie en post ophalen en voor sociaal-pastorale hulp.
De maatregel blijft tot zeker 9 februari van kracht.

Schipperscentrum Raamsdonksveer een tijdje gesloten

Gezien de zorgelijke ontwikkelingen rond het coronavirus, hebben we in
overleg met het bestuur besloten om schipperscentrum ’Het Zuiden’ tijdelijk
tot 9 februari te sluiten. Er is dus de komende 2 zondagen geen zondagse
dienst. Als  de situatie het toelaat gaan we na 9 februari weer opstarten.
’s Zondags kunt u naar de livestream kijken die in Nijmegen verzorgd wordt.

Met vriendelijke groet,
Jos van Dongen, gebedsleider tel. 06 - 53 91 01 54
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Beste mensen van de binnenvaart-, circus- en
kermisgemeenschap,

Het wordt elke dag eerder licht en later donker: de dagen be-
ginnen te lengen zoals dat heet. Dat pluspuntje hebben wij wel
nodig. Mochten wij vorig jaar in maart gedacht hebben bij het
uitbreken van het coronavirus: 3 maanden en dan is alles weer
normaal, nu we weten het: wij zijn nog steeds bij het nieuwe
normaal: 1,5 meter afstand, handen wassen, 1 gast ontvan-
gen. Buiten met zijn tweeën lopen. Niet essentiële winkels ge-
sloten, horeca dicht en een avondklok van 21.00 tot 4.30 uur
tot minstens 9 februari. Dit moet geen probleem zijn als het on-
ze gezondheid ten goede komt.

Het aantal kerkbezoekers is teruggebracht naar 50, natuurlijk
afhankelijk van de grote van de kerk. Hier aan boord is dit 30.
Er ontstaan leuke initiatieven op radio en tv en in de persoonlij-
ke familiesfeer om digitaal een hele boel vermaak te kunnen
meemaken. Originaliteit ten top. Maar dit neemt niet weg dat
het licht aan het eind van de tunnel nog ver weg is. Ja, er
wordt gepraat, gepraat en men is van plan… maar velen zijn
dat gepraat zat en willen daden zien.

Don Boscofeest zondag 31 januari

Don Bosco, de stichter van de congregatie van Salesianen ge-
bruikte geen grote woorden en blies niet hoog van de toren.
Hij stond midden tussen zijn jongeren en had niets met het re-
pressiesysteem. Een preventief systeem had hij uitgedacht,
maar vooral beleefd. Bij de
mensen zijn, een van hen
zijn, tussen hen in leven.
Het werkte. Het grootste
crapuul wist hij door zijn
consequente opvoeding
aan zich te binden. Vanuit
het evangelie normen,
waarden, grenzen, maar
vooral de mens bevestigen
in wat hij/zij goed doet.
De Don Boscoviering be-
gint met een voorprogram-
ma om 10.45 uur. De
heilige Mis begint om 11.00
uur.
Cees en Clarine Wagema-
kers zullen voor instrumen-
tale muziek en voor een
lied zorgen.

Don Bosco tussen
zijn pupillen
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Vaccineren

Moet dat vaccineren allemaal zo lang duren?
Moet Nederland, een zeer welvarend land, met veel in-

tellect en kennis van logistiek
onder aan de lijst bungelen van
landen waar het vaccinatiepro-
gramma opgestart is? Is het de
ambtenarij die maar niet op
gang komt, zijn er te veel mensen
die als haantjes vertragende be-
wegingen maken?

No nonsens
De overheid vertoont een jojobeleid. We missen naar mijn
smaak mensen die een no nonsensbeleid willen. No nonsens is
verantwoordelijkheid nemen en verantwoord aan de slag, luis-
teren naar hen die er echt verstand van hebben, geen ver-
schillende mening alsmaar via de media en sociale media
ventileren. Vanuit een coördinatiepunt aan de slag gaan. Re-
pressie is tijdelijk goed, maar structureel is preventie beter.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

En dan is er nog een zaak die mij stoort: Ministers, burgemees-
ters en politie kunnen niet genoeg woorden vinden om maar
te zeggen: deze ‘demonstraties’ tegen het coronabeleid van
de overheid in het afgelopen weekend zijn niet te tolereren.
“Zij zijn beneden peil, het is crapuul.” “Er moet met harde hand
opgetreden worden, er moet gestraft worden, we zullen ze wel
krijgen.”
Is dit nu de taal van een overheid die vertrouwen moet wek-
ken bij de burgers. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat je als
burgemeester uit je slof schiet bij het gewelddadige gebeuren
van het afgelopen weekend, maar je mag er ook vanuit gaan
dat hij/zij zich snel herpakt.

Natuurlijk moet er opgetreden worden maar repressie is niet
altijd de oplossing, dat roept ook weer repressie op. Voor de
samenleving en de overheid is het de hoogste tijd om de hand
in eigen boezem te steken en zich af te vragen hoe komt dit
nu? Zijn we in de afgelopen jaren niet te tolerant geweest? Al-
les moet toch kunnen. Zelfdiscipline ontbreekt.
Ouders, opvoeders, leraren, politici mogen zich wel eens de
vraag stellen in een eerlijk gewetensonderzoek. Zijn wij niet me-
deverantwoordelijkheid voor deze situatie? Er zullen lessen ge-
leerd moeten worden.

Ma. 25 jan. rellen in Den Bosch

Lees verder 
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Natuurlijk moet er opgetreden worden,
maar niet zonder perspectief, Er moet in de

gezamenlijkheid gepolderd worden, gezamenlijk
moeten wij naar een oplossing zoeken om dit – ik zeg het

een beetje zwart-wit – in een storm bevindend schip op koers
te krijgen. Er zijn begrippen die een belangrijke rol spelen. U zult
ze vast herkennen, maar het is goed ze herhalen. Optreden
moet niet alleen functioneel zijn, maar ook relationeel. Dat be-
tekent er moet goed en verantwoord opgetreden worden,
maar het moet een bindend effect hebben.
Lessen trekken uit is goed, maar consequenties nemen is even
belangrijk.

65 jaar organist pianist

Martin Hoenselaar viert op maandag 1 februari zijn 87ste ver-
jaardag, maar ook een bijzonder jubileum: 65 jaar organist en
pianist en betrokken bij de kerk.
Een artikel over Martins werkzaamheden dat jaren geleden in
een parochieblaadje heeft gestaan, vindt u in deze Christoffel
Nieuwsbrief op pagina 7.
Martin is 12 jaar betrokken bij ons pastoraat. Elke zondag be-
speelt hij al of niet dirigerend het orgel. Vooral zijn pianomuziek
wordt door zeer velen gewaardeerd.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Martin tijdens
Eerste Kerstdagviering

in Circus Freiwald
in 2018

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.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Dank aan het mini KSCC kerkkoor

De coronatijd duurt veel langer dan we dachten. De
zondagse vieringen kunnen live meegevierd worden of

via de livestream gevolgd.
Het KSCC-kerkkoor ondersteunt iedere zondag de liturgie met zang
en muziek. In de coronatijd konden we elke zondag en bij bijzondere
gelegenheden beschikken over een minikoortje van vier zangers en
zangeressen. Omdat gedurende de coronamaanden de zang op
een kleine groep rustte, bleek dit toch te veel te worden. De angst
voor besmetting speelde mee (Dit hoorden wij via het gangboord).
Daarom is per direct besloten de zondagse vieringen zonder minikoor
te laten plaatsvinden. Wij gaan nu naar de Luikse situatie: muziek uit

KSCC minikoor tijdens de h. Mis. Geheel rechts: Martin Hoenselaar

blik. Met Ruben onze technische man, is vorige week een overleg ge-
weest om dit hele gebeuren in goede vormen te gieten.
Martin blijft spelen. Niet alle liedjes zullen via een cd gedraaid wor-
den, er zal ook een live lied in de viering geweven worden.
Rest mij om de minikoor leden die de muzikale omlijsting maanden
achtereen met plezier hebben gedaan oprecht dank te zeggen.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC/Landelijk aalmoezenier

Nu het kabinet besloten
heeft om een avondklok in
te voeren vanaf zaterdag
23 januari tussen 21.00 en
04.30 uur, heeft de
R.K. Kerk via de
bisdommen aan pastorale
beroepskrachten de
vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekt. Zo
kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten
bevinden als daar een dringende pastorale
noodzaak voor is. Bijvoorbeeld wanneer een
priester iemand de laatste sacramenten moet
toedienen.
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Uitvaart Kees Smeele 23 december 2020

Op 26 januari jl. ontvingen wij van medebroeder Gerard Schoorl sdb
een mail met de link van de videobeelden van de uitvaart en be-
grafenis van Kees Smeele.
In de video (8:23 min) een korte impressie van de uitvaart en begra-
fenis van broeder salesiaan Kees Smeele sdb op woensdag 23 de-
cember 2020. Voor de projecten van Kees in Kinshasa (Congo) werd
door onze parochie geld ingezameld tijdens de Vastenactie. Na
ontvangst van de gift volgde steevast een bedankbrief die hij blij-
moedig ondertekende met Kees de Congolees.

Klik op de foto hierboven om de video te starten.

De vertaling van de Franse tekst luidt:
(boven) Mooie toespraken zonder voorbeeld zijn waardeloos. Dank
u voor alles.
(rechts) De (oud-)leerlingen van het Don Bosco Professioneel
Centrum Lukunga rouwen om de Eerwaarde.

https://www.youtube.com/watch?v=zT7G9NCkSNw&feature=youtu.be
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Martin 65 jaar organist en dirigent
Maandag 1 februari wordt Martin Hoenselaar, inmiddels vele ja-
ren hier op het Schipperscentrum bekend, 87 jaar. Daarnaast
viert hij dit jaar ook zijn 65-jarig jubileum als organist/dirigent.
Reden om hem nu even in het zonnetje te zetten.

Martin verscheen bij ons ten tonele toen het KSCC Kerkkoor een
vervanger zochten voor Hans Spierings, die in de grote vakanties
niet meer kwam op zondagen en repetities. Martin werd door
Hans zelf als zijn vervanger voorgedragen. De eerste keer moet
zijn geweest in juli 2008. Daarna werd hij een steeds meer door
het koor gevraagde vervanger totdat hij uiteindelijk na het ver-

trek van Hans Spierings zijn plaats volledig innam. Vanaf januari
2011 was Martin praktisch iedere zondag en ook de repetitie-
avonden elke week aanwezig was. Daarna heeft hij vanaf begin
2013 tot en met december 2016 samen met Andre Raaymakers
het koor begeleid! Na het afscheid van Andre bij het koor tot
aan nu is Martin weer alleen verder gegaan met het koor op
zondagen en repetities. Martin heeft in deze periode het Kerk-
koor ook verscheidene liedjes geleerd waarbij hij zowel piano als
orgel bespeelde.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Durven we het woord ‘gebruikelijk’ nog te noemen
nu we bijna elf maanden leven in een wereld met ingrij-

pende beperkingen. Het maatschappelijke leven verandert
altijd, maar vandaag de dag is dat proces heel sterk en boe-
zemt ook angst en ongemak in. En er zal altijd de discussie blij-
ven of maatregelen om Covid-19 in bedwang te krijgen
opwegen tegen het andere persoonlijke leed, tegen de socia-
le offers en tegen de enorme financiële consequenties. En wat
opvalt is dat er een grote behoefte is naar een dienstregeling
die allen leidt naar een soort uitgang van deze lange tunnel.
En de lengte van die tunnel is bekend, maar niet de snelheid
van de passage en ook niet of er onderweg nog onverwacht-
se hindernissen opduiken. Het gaat niet alleen om het doorzet-
tingsvermogen, maar zeker ook om geduld. Waar hebben we
dat eerder gehoord?

Het lijkt wel een lange wandeltocht, uiteraard iets meer dan
een blokje om. Er wordt het een en ander gevraagd. De com-
binatie van inspanning en tijdsduur kan een lastige zijn, maar
ook leiden tot een voldaan gevoel als de route is volbracht.
Gaan wij die prestatie ook leveren of zijn we te ongeduldig en
breken we de tocht voortijdig af, zonder te weten welke gevol-
gen dat kan hebben? En dat maakt het allemaal zo ingewik-
keld. Het spoorboekje ontbreekt, en als het bedoelde boekje
wordt genoemd zullen velen zich afvragen wat dat ook weer
was. Het gaat immers toch maar om een reis, en dat is die van
mij. Al het andere is ballast. Internet wijst mij dan weer de weg
en de exploitant van het openbaar vervoer doet wat ik vraag.

Helaas hebben we te maken met andere omstandigheden.
Ook de wandelgids van KNWB van 2021 zou de wandelaar, en
wie kan dat niet zijn, begeleiden in de opbouw en het onder-
houd van de conditie en in de mogelijkheden op ontmoetin-

gen. En als u een groot meerdaagse wandelevenement op
het programma heeft staan, dan is zo’n gids een goede steun
bij de voorbereiding. Honderden vrijwilligers staan te popelen
om de routes uit te zetten, hier en daar te verfijnen, om starttij-
den klantvriendelijk te maken en instanties en hulpdiensten te
informeren. Maar het onzekere overheerst en de strijd tegen
corona vraagt nog veel tijd, veel inzet en veel organisatieca-
paciteit. En alhoewel heel mensen een einddatum willen ver-
nemen, is dat niet te geven. Het komt aan op geduld en dat is
ongelooflijk lastig.

Zolang het kan, trek de schoenen aan en zoek de frisse lucht
op, uiteraard met diverse opgelegde maatregelen rekening
houdend.

Henry Mooren
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Fieldlab Evenementen omvat een aantal experimentele eve-
nementen die inzicht moeten gaan geven hoe grootschalige
publieksevenementen veilig kunnen worden georganiseerd in
coronatijden. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe sneltests,
looprichtingen en crowdmanagement kunnen bijdragen aan
de veiligheid. Het betreft onder meer een theatervoorstelling,
concerten in de Ziggo Dome, een zakelijk evenement en een
voetbalwedstrijd.

“Dit is goed nieuws. We staan aan de vooravond van de vier
eerste praktijktesten en bovendien in de startblokken voor de
andere events, zowel indoor als outdoor. We verwachten dat
we in de tweede helft van februari alle events kunnen houden.
Hiermee laten we eens te meer zien dat we als Nederland we-
reldwijd het voortouw nemen in de evenementenbranche”,
aldus Pieter Lubberts, manager van het programmateam Field-
lab Evenementen.

“Het kabinet hecht aan het uitvoeren van de praktijktesten in
het kader van de Fieldlab Evenementen. Deze praktijktesten
maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experi-
menteren met een veilige heropening van (sectoren van) de
maatschappij en zij bieden mogelijk perspectief voor veilige en
verantwoorde deelname aan toekomstige evenementen”,

stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
vandaag in een Kamerbrief over het onderwerp.

De testevenementen hebben vertraging opgelopen ten aan-
zien van de eerder beoogde startdatum (half januari). Dit van-
wege de oprukkende Britse Covid-variant en de afkondiging
van de lockdown die nu van kracht is. Het Fieldlab programma
is opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen,
de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health
en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door
de ministeries van VWS; Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen;
Economische Zaken en Klimaat; Justitie en Veiligheid.

Kabinet geeft toestemming voor Fieldlab Evenementen vanaf half februari

Minister Hugo de Jonge heeft bevestigd dat de testevenementen zoals die vanuit Fieldlab
Evenementen worden ontwikkeld vanaf half februari doorgang kunnen vinden. Het kabinet
heeft daar met het oog op meer testen rondom Covid-19 toestemming voor gegeven. De
tests kunnen van belang zijn voor het laten doorgaan van kermissen en
circusvoorstellingen dit jaar.

Lees verder 
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Het Fieldlab Evenementen-programma is ingericht om de vele
onderzoeksvragen en initiatieven te verzamelen, deze samen
te brengen en richting te geven aan de verruimingen. Het ge-
hele programma wordt in de aankomende tijd verder uitge-
werkt, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de
beschikbare kennis en expertise van zowel binnen als buiten
de eigen sector. Daarbij is de noodzaak tot snel handelen
groot en wordt er ingezet op het zo snel mogelijk uitvoeren van
herhaalbare en schaalbare onderzoeken. De onderzoeken
vanuit het programma worden gekoppeld aan evenementen.
Er zal met de uitkomsten van het programma binnen de gel-
dende maatregelen worden gezocht naar nieuwe mogelijkhe-
den voor de evenementensector.

Voorlopig geen Binnenvaart Borrel 2.0

Binnenvaart Borrel 2.0 het netwerkevent van Maritiem Courant voor
en door ondernemers in de scheepvaartbranche waren al tot en met
december 2020 geannuleerd.
Helaas moet nu worden medegedeeld dat de er in het nieuwe jaar
voorlopig geen borrels georganiseerd worden. Dit tot nader bericht
in verband met de COVID-maatregelen van de overheid.
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Noodkreet Kermisbranche: Bied steun en perspectief voor 2021

20 januari 2021

ONL voor Ondernemers, de Nationale Bond van Kermisonder-
nemers (BOVAK) en de Nederlandse Kermisbond (NKB) slaan
de handen ineen om de kermissen te redden. Halverwege ok-
tober 2020 werd de Nederlandse kermisbranche voor de twee-
de maal tijdens de coronacrisis gedwongen gesloten. Na een
dramatisch jaar en een zomer waarin slechts 150 van de nor-
maliter ruim 1400 kermissen doorgang hebben kunnen vinden,
staat de sector op de rand van de afgrond.

Het kermisseizoen van 2021 is voor de meeste kermisonderne-
mers erop of eronder. Lokale overheden stellen zich echter
zeer terughoudend op. Slechts een minimaal aantal gemeen-
ten is voorzichtig gestart met de voorbereidingen voor het ker-
misseizoen van 2021. Dit terwijl kermisondernemers te maken
hebben met een voorbereidingstijd van meerdere weken.

De kermisbranche heeft afgelopen jaar laten zien dat het
geen besmettingshaard is en dat het bezoeken van kermissen
absoluut ‘coronaproof’ plaats kan vinden, zoals ook met de
150 kermissen van 2020 is aangetoond. De ervaringen van
veiligheidsregio’s en gemeenten waar deze kermissen hebben
plaatsgevonden zijn dan ook positief. Het is daarom cruciaal
om de kermisbranche nu meer perspectief te bieden.
Het is daarnaast van groot belang dat de beloofde financiële
compensatie voor de branche nu bereikbaar wordt gemaakt.
Alleen op deze manier kunnen we de kermisexploitanten door
deze crisis heen helpen.

Voor kermisseizoen 2021 geldt daarom erop of eronder.

Persbericht
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Extra steunpakket van 7,6 miljard

Het kabinet trekt 7,6 miljard euro uit voor bedrijven die zijn ge-
troffen door de coronacrisis. Dat geld komt boven op het al be-
staande steunpakket. Er komt onder meer een garantiefonds
voor organisatoren van evenementen, een regeling voor re-
cent gestarte ondernemers en een uitbreiding van de tege-
moetkoming in de vaste lasten.

Voortaan kunnen ook grotere bedrijven een deel van hun vas-
te lasten vergoed krijgen. Tot nu toe was deze regeling er al-
leen voor bedrijven tot 250 werknemers. De tegemoetkoming is
afhankelijk van hoeveel omzet ze hebben verloren door de
pandemie.
Van hun vaste lasten kunnen bedrijven maximaal 85% vergoed
krijgen. Dat was tot dusver maximaal 70%. Bovendien komen
bedrijven ook bij een beperkter omzetverlies al in aanmerking
voor dit hogere percentage.
Om ook kleinere bedrijven tegemoet te komen, wordt de mini-
male vergoeding verdubbeld, van 750 naar 1.500 euro. Ook
het maximum-bedrag gaat omhoog, van 90.000 euro nu naar
330.000 euro in de toekomst. Dit om de grotere bedrijven te
ondersteunen.

Extra tegemoetkoming voor langdurig gesloten winkels
Voor winkels die door de lockdown langdurig zijn gesloten en
daardoor bijvoorbeeld hun kledingcollectie niet kunnen verko-
pen, komt er een extra tegemoetkoming, van maximaal
200.000 euro in het eerste kwartaal.

Recent begonnen bedrijven
Tevens komt er een regeling voor bedrijven die zijn gestart in
de eerste helft van vorig jaar. Zij kunnen nog geen omzetverlies
rapporteren, waardoor het lastig is om te bepalen voor welke
steunmaatregelen ze in aanmerking komen. Hoe deze regeling
er precies uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk.

Een uitgebreid verslag vindt u op de website van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-
uitbreiding-steun--en-herstelpakket

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket
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OVERLEDEN

Op donderdag 14 januari is, in de leeftijd van 86 jaar, Wilhelmi-
na Clasina Josephina (Sieta) Wegkamp overleden. Weduwe
van Henk Beekvelt †. De plechtigheid had op donderdag 21
januari in besloten kring plaats.
Corr.adres: Van Marlotstraat 37, 3381 CD Giessenburg.

Op zondag 17 januari is, op de leeftijd van 89 jaar,
Arnolda Petronella (Nora) de Grundt – Hanegraaf
overleden. Echtgenote van Wim de Grundt. De af-
scheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 23
januari in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.
Correspondentieadres: Kuunskop 4, 6852 JT Huissen.

Op zondag 17 januari is, in de leeftijd van 88 jaar, Theresia Din-
gena Josephina (Trees) Lips – de Bruijn overleden. Weduwe
van Thomas Arnoldus Maria Lips. De uitvaart was op zaterdag
23 januari in de H. Bernarduskerk gevolgd door de begrafenis
op de algemene begraafplaats in Made.
Corr.adres: Vierambachtsweg 23, 2481 KR Woubrugge.

Op maandag 18 januari is, op de leeftijd van 91 jaar,
Antonius Petrus (Antoon) Wanders overleden. Echt-
genoot van Marie Wanders – Sanders.
Er is van Antoon in kleine kring afscheid genomen op
vrijdag 22 januari. Zodra het kan komt er voor hem
een herdenkingsdienst.
Corr.adres: Haringvlietstraat 693, 3313 ER Dordrecht.

Op maandag 18 januari is, in de leeftijd van 98 jaar,
Eugenie Adriana (Eugenie) Oosterwaal – Stravers
overleden. Weduwe van Cor Oosterwaal.
Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden op
dinsdag 26 januari.
Corr.adres: Merwehoofd 20, 3351 NA Papendrecht.

Op donderdag 21 januari is, op de leeftijd van 87
jaar, Paulus (Paultje) Paul overleden. Echtgenoot van
Ann Paul – Willemsen. De afscheid vindt plaats in be-
sloten kring op maandag 1 februari om 15.15 uur. U
krijgt de gelegenheid deze online te volgen. U gaat
hiervoor naar de volgende link:
https://dela3.plechtigheidonline.nl/login/code (Inlog: CW3D-
DE6M)
Corr.adres: Mgr. Nolensstraat 28, 6535 XK Nijmegen.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://dela3.plechtigheidonline.nl/login/code
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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30-1 Dhr. Lambér Meesters; Ilona van Meegen, m/s “Elgeria”;
 Johan van Weel, m/s “Reina”; Maria Kessels.
31-1 Mevr. Willy Abbing; Paul Helga.
1-2 Richard de Meyer; Stijn Wissing; dhr. Martin Hoenselaar,
 organist KSCC koor.
2-2 Peter van Megen jr.;  Jan Struijk.
3-2 Mevr. Riet Pols-van Seeters v/h “Rimar”; Julian Booij.
4-2 Rudy van Oyen, m/s "Montana¬ra"; mevr. Diana Adams;
 dhr. Johan Verberck; Mandy Derksen; dhr. Ton van Strien;
 Rein Postma.
5-2 Mevr. Thea van Dinther; mevr. Ivonne Bomert-Wendt;
 mevr. Grada Witjes-Driessen.
6-2 Mevr. Coby Heijmen-Wennekes.
7-2 Marion Vermeeren; Roland Janssen; Quince

Fransbergen; Thea Janssen.
8-2 Jolanda Stam; Lisette Janssen-v/d Bosch m/s

“Factotum”; mevr. Gemma Stenssen-Janssen.
9-2 Antoine van Thiel; dhr. Henk Wigman, v/h “Staccato”;
 mevr. Nellie Peters.
10-2 Cathy Aerts uit Ridderkerk; Rob Stevens; Lars Kievits.
11-2 Willy Leensen, m/s “Trafic”; Mark de Bruin; Dick Visser;
 Marijn van Dorst.
12-2 Venita Bosman; Moïse Klos.

ZONDAG 31 JANUARI - week Don Bosco

Jack de Grundt en Nora de Grundt,
Patrick Verlaan v/h ms ‘Francisca’ en Nico en Jenny Verlaan,
Kris van Meel (Kristanto), dhr. H. Buil “Justo Tempore” en
overledenen, ouders Arie en Lies van Leeuwen-van der Laan,
dhr. Bertus Donks, ouders Frans en Corrie Dirkse-Kool,
ouders Hugo en Miep Klarenaar-Hoenderop,
ouders Jan en Willemien van de Ven-Willems,
dhr. Tino van Tuijl, mw. J. van Teeffelen-Janssen en Erna,
dhr. H. van Werkhoven en René, dhr. Gerard Stevens en Bernard
Stevens, dhr. Nol Smits, broeder Kees Smeele, dhr. Paultje Paul.

ZONDAG 7 FEBRUARI
mevr. Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband-Jansen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en fami-
lie van den Brink, Miek Broekmeulen – Tonissen en Harry Broek-
meulen, Truus en Ben Bluemer – Leensen,
George de Bot en ouders de Bot-Neff, Mw. Mies Arends-Reijmers,
ouders Vermaas-van Schouwen v/h "Greta" en Leny Slokkers,
mw. Leni Broekmeulen, mw. Janet Wennekes-de Bot en overlede-
nen, dhr. Wim en (Netty) Straatman,
dhr. Joop van der Marel, mw. Jeanne Leijten-Zwaans en
Leon Leijten.
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* Dhr. Karel Eckelboom.
UTRECHT, UMC ZIEKENHUIS, HEIDEL-
BERGLAAN 100, 3584 CX.
* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, RADBOUD, GEERT GROOTE-
PLEIN ZUID 10, 6525 GA.
POSTADRES: Lindenlaan 19, 6584 AC  MO-
LENHOEK.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St.
Jan de Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Hui-
ze Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543
JG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Wo-
ning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT
84, 6641 BG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.
* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.

* Danie en Ria Martens-Lischer, (Residentie
Mariëndaal-Dores Herstelzorg, 1e etage –
kamer 21).
VELP (bij Grave), TOLSCHESTRAAT 2,
5363 TC.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZART-
STRAAT 14, 6566 DP.
* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (Kalo-
rama – afd. Musschenberg.)
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG
12, 6573 DX.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDO-
STRAAT 4, 3223 PC.
*  Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Grada Witjes, ZZG herstelcentrum.
(Afdeling De Bruuk - kamer 316).
GROESBEEK, BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Dhr. Martien Hanson, (Afd. FN).
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

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
momentopname.
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN januari/februari 2021
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 ma. 10.30 uur Stafvergadering.

Zo. 31 jan. 11.00 uur

Don Boscoviering. Ook te volgen via
livestream. 31 januari is de sterfdag van de
heilige Johannes Bosco, in de volksmond
Don Bosco genoemd.
Helaas is er aansluitend GEEN kopje
koffie/thee i.v.m. de coronamaatregelen.

Ma. 1 febr. 10.00 uur Bestuursvergadering van ENTE per stream.

Di. 2 febr. 14.00 uur Jaarvergadering FMC (video-conferentie)

Zo. 7 febr. 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 14 febr. 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 21 febr. 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 28 febr. 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl
Als u de h. Mis wilt bezoeken moeten wij u vragen aan ons COVID-19 protocol te
houden. Voor het protocol EN de actuele livestreamlink gaat u naar onze website
www.kscc.nl.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021
Elke 2de
zondag 10.30 uur Eucharistieviering. Na de viering is een be-

stuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.

Elke andere
zondag 10.30 uur

Woord en Communiedienst. Na de 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

Afgelast. Zie pagina 1

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
www.kscc.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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Verruiming bedientijden op diverse
sluizen en bruggen

Vooruitblik: vaarweg Den Oever-Enkhuizen krijgt ruimere be-
dientijden in 2021

Rijkswaterstaat heeft in 2020 de bedientijden van een aantal
sluizen en bruggen verruimd. Omdat er recent (in november)
nog wat wijzigingen zijn doorgevoerd geven we in dit bericht
nog een keer een overzicht van wat er aangepast is en tot wel-
ke bedientijden dat uiteindelijk heeft geleid.
Verder kunnen we aankondigen dat we in het voorjaar van
2021 (streven is per 1 maart) ook verruiming doorvoeren op het
traject Den Oever-Enkhuizen. Daar wordt de bediening in de
avonduren met 2 uur verlengd en krijgen de weekenden conti-
nubediening tussen 8.30 en 17.30 uur (vooraf aanvragen is dan
niet meer nodig). Hoe zat het ook weer met de andere objec-
ten? Hieronder een overzicht.

Persbericht Rijkswaterstaat
Lemmer-Delfzijl
Rijkswaterstaat heeft op dit traject de weekendbediening op
het Friese deel van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl verruimd.
Door deze uitbreiding is op zaterdag bediening mogelijk tot
22.00 uur en op zondag van 6.00 tot 22.00 uur.

Roggebotsluis
Bij de Roggebotsluis zijn de grootste veranderingen doorge-
voerd. Daar zijn de drie vaste dagelijkse schutmomenten in-
middels vervangen door één ruim bedienvenster van 6.00 tot
20.00 uur. In het weekend is passeren mogelijk tussen 10.00 en
18.00 uur.

Reevesluis
Voor de nieuwe Reevesluis gelden op doordeweekse dagen
nog wel bloktijden. Dit is nodig in verband met de nog lopende
werkzaamheden aan de Reevesluis. De drie tijdsblokken waar-
binnen geschut kan worden zijn: tussen 6.00 en 8.00 uur, tussen
12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur.

Nijkerkersluis
Voor de Nijkerkersluis zijn de bedientijden ook veranderd. Rijks-
waterstaat bedient daar van maandag tot en met vrijdag
voortaan van 6.00u tot 20.00 uur. Daardoor kan er niet alleen
eerder gevaren worden, maar ook langer. De bediening in het
weekend is aangepast naar een bedienvenster van 10.00 tot
18.00 uur.
LET OP: Er is een periode geweest dat schutten tot 19.00 uur
mogelijk was, echter de eindtijd is op basis van het aanbod
teruggebracht naar 18.00 uur. Lees verder 

Roggebotsluis
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Ketelbrug en Ramspolbrug
Daarnaast zal Rijkswaterstaat voortaan ook de Ketelbrug en de
Ramspolbrug op afroep bedienen binnen bedientijden die zijn
afgestemd op die van het traject Roggebotsluis - Nijkerkersluis.

Programma Beter Bediend
Deze verbeteringen voor schippers en verladers maken onder-
deel uit van het door het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat gelanceerde programma Beter Bediend. Dit programma
verbetert de betrouwbaarheid van de reistijden en de uitbrei-
ding van de bediening op vaarwegen waar nu nog niet alle
mogelijkheden worden benut. Samen met BLN Schuttevaer,
CBRB, ASV en Evofenedex werken we aan een efficiëntere be-
diening, vlottere en veiligere afhandeling van het scheep-
vaartverkeer en een actuele en uniforme
informatievoorziening.

MOP
"Ik ga van mijn vrouw scheiden.

Ik heb er genoeg van,
ik ga bij haar weg."

"Waarom?"
"Ze is elke avond weg,
struint bars af in de stad
tot na middernacht!”

“Ik ben het zat."
"Wat is ze aan het doen?"
"Ze is op zoek naar mij!"
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Het is tijd voor Maria Magdalena! Ontmoet deze mysterieuze en inspire-
rende vrouw van uitersten. Al ruim 2000 jaar houdt ze de gemoederen
bezig. Ze krijgt nu haar eigen tentoonstelling die ze verdient: een must
see komend voorjaar!

Maak kennis met de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele gezich-
ten: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met
de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van
hoop en een feministisch icoon. En was ze nu wel of niet getrouwd met
Jezus?

Met trots presenteren we een grootse tentoonstelling gewijd aan deze
fascinerende vrouw die al 2000 jaar blijft inspireren. Ga mee op ontdek-
kingstocht langs historische bronnen, indrukwekkende schilderijen, heden-
daagse beeldende kunst en populaire cultuur. Sta oog in oog met Maria
Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming door de eeuwen heen.

Maria Magdalena neemt u mee langs topstukken uit eigen collectie en
bijzondere bruiklenen uit (inter)nationale musea. De oudste verbeelding
van Maria Magdalena dateert uit de elfde eeuw, de nieuwste kunstwer-
ken zijn dit jaar nog gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de eigentijdse verbeel-
dingen van Maria Magdalena, door o.a. Helen Verhoeven en David
LaChapelle.

Waar: Museum Catharijneconvent
Wanneer: 19 feb. – 29 aug. 2021

Het zijn onzekere tijden. Ga naar de website van het Catharijne Convent
voor de laatste info ivm corona maatregelen.
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/

De vele gezichten van Maria Magdalena

Een vrouw van uitersten

Maria Magdalena – Rogier van der Weyden (1450)

De tekst bovenin luidt "Maria ergo accepit libram ungenti nardi
pistici, pretiosi, et unxit pedes Iesu". Het is een tekst uit Johannes
12: "Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervals-
ten, zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd".

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
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De boeken zijn niet aan te slepen

De reclamecampagne om je lokale
boekhandel te steunen door online
een boek te bestellen is een groot
succes. Sinds de start van de cam-
pagne is de vraag online enorm toe-
genomen en is het net zo druk als vlak voor de Kerst.

Door de lockdown zijn de boekenwinkels in ons land gesloten.
Anders dan in Duitsland en België zijn de boekenzaken hier niet
essentieel volgens de regering. Daar is niet goed over nage-
dacht, vonden de lokale boekwinkels, vrijheid van meningsui-
ting en van drukwerk is heel belangrijk. Daarnaast verloren de
meeste door de lockdown tot zeventig procent van hun om-
zet. Door de reclamecampagne hebben de online verkopen
dat gat inmiddels verkleind naar ongeveer vijftig procent.
Wat opvalt is de verschuiving in wat de mensen kopen: minder
literatuur en meer kook- en zelfhulpboeken.

De boekhandelaren bezorgen de boeken thuis. Als het niet te
ver weg is dan kan de boekenverkoper persoonlijk de aan-
koop komen afleveren aan de deur. Voor bestellingen die van
wat verder komen maken de winkels gebruik van een fietskoe-
rier. Of de boekhandels met de online verkopen de lockdown
kunnen overleven is onduidelijk. De een is daar minder optimis-
tisch over dan de andere. Een boekenverkoper: "Laat ik het zo
zeggen: we kunnen het wat langer uitzitten, maar het houdt
een keer op”.

De lockdown en coronacrisis hebben ook nog wat goeds ge-
bracht voor de lokale boekhandels. De online verkoop heeft
een aardig zetje in de rug gekregen. Als alles weer gewoon is,
dan is de hoop dat veel mensen weer naar de winkel komen,
maar dat de online verkoop ook belangrijk zal blijven.
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Creativiteit in tijden van corona

De coronacrisis maakt veel creativiteit los. Dat moet ook wel,
want de meeste mensen kunnen hun beroep niet uitoefenen
zoals ze dat gewend zijn. Bovendien maakt het langdurig thuis-
zitten dat sommigen hun tijd op een originele manier vullen.

Ieders situatie is anders. Om je op weg te helpen naar jouw
creatieve oplossing in deze situatie hebben we daarom wat
tips op een rijtje gezet:

● Creatief combineren – Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te
vinden.

● Begin klein –  Door klein te beginnen kun je je focussen en
houdt je overzicht. Een goed idee kun je daarna opschalen.

● Gebruik oude ideeën – Heb je nog ergens ideeën liggen.
Top! Wat voorheen totaal onbruikbaar leek kan nu de per-
fecte oplossing zijn of je op nieuwe ideeën brengen.

● Omarm obstakels – Tegenslagen dwingen je om creatief te
zijn.

● Stel je oordeel uit – Probeer je oordeel dus uit te stellen. Een
idee dat op het eerste gezicht totaal onrealistisch of onhaal-
baar lijkt, kan zomaar hét idee zijn waarmee jij straks creatief
vooruit kunt.

Ben jij op zoek naar een creatieve oplossing waarmee je de
tijd kunt verdrijven in deze barre tijden? Maar heb je géén idee
hoe en waar je moet beginnen, zie je door de bomen het bos
niet meer of kun je gewoon wel wat hulp van ‘konijn-uit-de-ho-
ge-hoed-toverende’ creatievelingen gebruiken? Zoek eens op
internet naar ‘creatief in coronatijd’.
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's Avonds liggen we aan de sluis te Lau-
wenburg en zondag 9 augustus zijn we in
de Uilenspiegelstad Möln. We zitten nu
halverwege het Lübeckerkanaal, omdat
we besloten hebben om Lübeck ook eens
te bezoeken. Het kanaal is 70 km lang en
er liggen zeven sluizen tot Lübeck. Hier in
Möln gaan we zondag ter kerke en in de
middag maken we een wandeling langs
de Mölnersee. Het was de hele week
koud en guur, maar vandaag treffen we
goed wandelweer.
Maandagmiddag arriveren we in Lübeck.
lk denk dat we hier veel moeten gaan
bidden want ik zie niets dan kerktorens.
We hebben er veel moois bekeken: de
Dom, de Marienkirche Petri, het prachtige
stadhuis en natuurlijk het Buddenbrooks-
haus. Twee keer hebben we de bus ge-
pakt naar Travemunde aan de Oostzee,
waar we langs het strand gelopen heb-
ben. Ook hebben we het Lübecker ijs ge-
proefd. Wat is dat lekker! Je zou er je
vingers bij opeten. In Travemunde zie je
aan de overkant de grenswachterhuisjes
van de Oostzône staan. We zijn blij dat we
aan de goede kant staan. Het plaatsje is
niet onaardig en er komen veel toeristen,
want het is een van de weinige plaatsen

in Duitsland met een strand. Er vaart een
groot cruiseschip op Zweden. Dat komt
hier om de paar dagen binnen. We heb-
ben een foto gekocht van dat schip ter-
wijl het door dik ijs vaart. De Oostzee is in
de winter meestal bevroren. Er is hier geen
eb en vloed, maar een sterke wind stuwt
het water op. Het weer is nog steeds pri-
ma als we op 18 augustus Lübeck weer
verlaten. We zullen de Altstad van Lübeck
nooit vergeten.

En dan liggen we weer in Lauwenburg.
Hier worden op een werfje de Hitsler roe-
ren gemaakt. Er ligt ook nog een oude
Raderboot uit 1885. Na een flinke wande-
ling langs de Elbe, gaan we weer aan
boord. We moeten de volgende dag
langs dezelfde route terugvaren die we
gekomen zijn. Er is geen andere weg.
Voor de tweede sluis op het Elbe Seite ka-
naal is het weer avond. De regen valt
weer met bakken uit de lucht. De volgen-
de dag hebben we in Braunschweig wa-
ter geladen. In Hannover blijven we ook
een dag liggen, want deze stad is zeker
een bezoek waard. We hebben daar de
Telegraaf gekocht en zijn maandag naar
Minden gevaren. Hier liggen altijd veel
schepen. Er is hier een sluis waar je naar
de Weser kunt schutten. Net voor Minden
vaar je over een aquaduct over de We-
ser. Woensdag zijn we in Münster en don-
derdag in Dartle. Vrijdag varen we vanuit
Friedrichsfeld weer naar Nijmegen. Het is
nog nooit gebeurd dat we al zo vroeg te-

rug zijn. Maar morgen is mijn schoonmoe-
der jarig en daar hoor als goede
schoonzoon bij te zijn. Onze beide doch-
ters komen ook op bezoek. Dinsdag gooi-
en we de touwen weer los, want we
vinden het veel te vroeg om al aan de
winterslaap te beginnen.

We varen naar Venlo en de volgende
dag naar Weert. Daar vinden we het al-
tijd heel gezellig en we zijn er dan ook
een paar weken blijven liggen. Op zon-
dagavond zijn we wezen dansen. Verder
hebben we veel aanloop gehad van fa-
milie die daar in de buurt woont. Maan-
dag 21 september verlaten we Weert en
varen we naar Bree in België. Daar halen
we vers brood en varen door naar Maas-
tricht en gaan weer tussen de bruggen
liggen. Daar voelen we ons thuis. We
gaan er vaak wandelen op de Sint Pie-
tersberg. Daar hebben we nog kennissen
wonen. Op 12 oktober is mijn schat jarig.
De dochters komen en we gaan in de
stad uit eten. Maandag 19 oktober varen
we naar Born en leggen aan in de haven
van Buchten. Daar komen de broers en
zussen uit de buurt bij ons op bezoek en
wij bij hen. Op 28 oktober varen we naar
Roermond en blijven daar ook een paar
dagen liggen.

Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na
het overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton
door te gaan. Zijn herinneringen hebben
iets extra’s gekregen.
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Door rioleringswerkzaamheden is een deel
van de Weurtseweg van maandag 1 februari
6.30 uur tot vrijdag 5 februari 17.00 uur in
beide richtingen afgesloten.

Om de Waalhaven te bereiken volgt u de
blauwe route voor auto’s of de groene route
voor fietsers.

Wegomleiding naar KSCC Schipperscentrum. Weurtseweg afgesloten
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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:
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
—-------------------------------------------------------

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
Vacature

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 donderdag 11 februari 2021.
Deadline: maandag 8 februari.

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

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

Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit
Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het
aangeleverde 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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