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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 7 - 8 april 2021 - Jaargang 6

Van de bestuurs- en directietafel
Het was een weertje tijdens het Paasweekend. Storm, hagel en sneeuw wisselden elkaar af met een matig zonnetje
en een lage temperatuur. Maar goed, we kunnen terugkijken op een goed verzorgde Paasviering.
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De Waalhaven Nijmegen
De situatie blijft precair voor varende schepen, voor woonschepen, voor patrouillevaartuigen en voor het KSCCSchipperscentrum midden in een dynamisch ontwikkelingsgebied.
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Wereld Circus Dag
Op elke derde zaterdag van april is het Wereld Circus Dag.
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 17 april. Wereldwijd wordt
deze bijzondere dag voor het circus ondertussen in meer
dan vijftig landen gevierd.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Maar wel over Pasen en andere onderwerpen
Het was een weertje tijdens het paasweekend. Storm, hagel en
sneeuw wisselden elkaar af met een matig zonnetje en een lage
temperatuur.
Maar goed, we kunnen terugkijken op een goed verzorgde Palmpasen en paasvieringen. Het centrale thema was ”Hij Leeft door en met
jou”.

Terwijl het hagelt en sneeuwt wordt deze bijdrage geschreven.
Hopelijk bent u gezond, Mocht u ziek zijn dan hopen wij op een
spoedig en goed herstel.
Ik heb het niet over…….
Misschien luistert u weleens naar het radioprogramma Nieuwsweekend op zaterdagmorgen bij Omroep Max NPO1. Even na het nieuws
van 9.00 uur komt er naar mijn smaak een heel goed informatieprogramma gepresenteerd door Peter de Bie en Mieke van der Weij.
Aan het begin krijgt Kees Boonman, politiek commentator, het woord.
Deze begint dan met: ík wil het niet hebben over….
Nu daar begin ik nu ook mee. Ik wil het niet hebben over politiek.

Ingeborg aan de piano, Silvia solo

Ons minikoortje zette met Truus, Nellie, Sander en Kees, Paaswake
en op eerste Paasdag ondersteund door Theo Berends die met zijn
vrouw Leyda zijn 51-jarig huwelijksfeest vierde, koorlid van de Cenakelkerk en Willy de Rijck koorlid van de parochie Raamsdonksveer,
Dinie Jacobs fluitist, Silvia Peters solo en Ingeborg Hubens aan de
piano met passie om onder leiding van Martien Hoenselaar met zang
en muziek de vieringen te omlijsten. Gerus Brugman maakte een
aantal foto’s.
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Yvonne Meering had met haar creativiteit voor de
bloemversiering gezorgd, en laten wij ook de kosters
Johan en Bernard en onze technicus Ruben niet vergeten.
Het was fijn om op 1ste Paasdag samen met Jos van Dongen, gebedsleider van het kerkschip het Zuiden voor te gaan. De
livestream uitzendingen blijken goed over te komen. Op palmzondag was het jaar geleden dat wij er mee begonnen zijn. Chapeau!
De Paaskaarsjes worden ontstoken

Er zijn ook kleine paaskaarsjes met de symbolen van water en
zon, de Alpha en de Omega en het jaartal 2021. Onder de viering
zijn ze ontstoken met de tekst: Licht van Christus, Heer, wij Danken U.
Prachtige Symbolen die spreken.
Tijdens de Paaswake worden vaak lezingen uit het oude testament gelezen.
Zij zijn mooi, maar ze maken de plechtigheid wel extra lang. Daarom zijn ze verwerkt in de preek. Zo kunnen zij nog meer tot leven
komen en perspectief geven op het Verrijzenis verhaal van Jezus.
Ruben tijdens de livestream

De Paaskaars
Tijdens de vieringen is de nieuwe Paaskaars gezegend en bewierookt en voorzien van de nagelen. Zij symboliseren de nagelen
van Jezus op het kruis.
De nagel boven en beneden aan het kruis: de verbinding van Boven en Beneden, het eeuwige en aardse. Die links en recht op het
kruis: wij ontfermen ons over elkaar.
In het hart van het kruis: het hart van de liefde die bindt.
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2de Paasdag, geen dag van ontmoeting
jammer

Jammer, maar waar. Het was zo’n mooie traditie. Foto’s herinneren aan de bijeenkomsten eerst in de kapel van de broeders aan
de Waterstraat, later in het internaat de Westerhelling om voorts te
verhuizen naar het schippersinternaat st. Nicolaas.
Er was altijd een mooi jongeren- of kinderkoor bij. Daarna een koffietafel. Het KSCC heeft heel vroeger op de 1ste Paasdag voor de kinderen nog een Paaseierenzoektocht georganiseerd.
Natuurlijk trokken deze activiteiten inclusief het Paasbal op de 2de
Paasdag in de loop der jaren - veroorzaakt door de maatschappelijk
economische en kerkelijke ontwikkelingen - minder mensen.

Pasen vieren met één gast. Je mag niet met
z’n tweeën naar één persoon. Je houdt het niet
voor mogelijk.
We zullen toch nog even door moeten bijten.
Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd, dat geeft hoop op een normaal leven.

KSCC bal, jaartal onbekend

Nog even (wat is even) doorbijten
Problemen ten gevolge van de coronaperikelen.
Er is een grote behoefte om weer normaal contact met elkaar te hebben. De mensen worden het nieuwe normaal moe. Er worden veel
experimenten bij voetbal, concert, songfestival uitgevoerd. Wij zijn
benieuwd naar de effecten.

Een lichtpuntje gloort bij de ouderen in de verzorgingshuizen: de bewoners hoeven niet meer op hun kamer te
eten: zij kunnen weer naar het restaurant en mogen daar ook tv kijken of krantje, een boek lezen of tv kijken: voor hen een hele verademing.
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De vastenactie 2021

De tussenstand bij het ter
perse gaan van deze Nieuwsbrief
bedraagt € 4.000,Bedankt, bedankt iedereen.

NETWERKOVERZICHT

Mocht de oproep voor een bijdrage aan de
vastenactie aan uw aandacht ontsnapt zijn,
maak er snel werk van.
Wij laten de vastenactie nog enkele weken
doorlopen.

SERVICENETZ

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk,
Zwitserland en eventuele andere stations
in Nederland of Duitsland, kunt u contact
opnemen met het kantoor.

De crew van het KSCC en Pastoraat wenst u
een fijn weekend. Blijf gezond.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Gerus Brugman heeft mooie foto’s gemaakt
van de vieringen op Palmzondag en Eerste
Paasdag. Bekijk ze alle op onze website.

Ha Ha Ha
Ha Ha

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich,
Schweiz und eventuell anderen
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

Ha H
a

MOP

Een verpleegster zegt tegen een nieuwe vader:
"Je baby is erg mooi."
De vader kijkt tevreden:
"Echt? Kom op, zeg je dat niet tegen iedereen?"
De verpleegster schudt haar hoofd.
"Nee, natuurlijk niet."
De vader: "Wat zeg je dan als de baby lelijk is?"
De verpleegster lacht:
"Dan zeg ik dat de baby op zijn vader lijkt."

REINPLUSFIWADO.COM
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Brief aan FORUM-leden,

Datum, 30 maart 2021
Beste collegae in het FORUM,
Beste besturen en directie van organisaties die gelieerd zijn aan het FORUM,
Van harte hopen Torsten en ik dat u allemaal gezond bent. En dat u snel
gevaccineerd bent. Er opent zich dan een nieuwe wereld voor onze kermis- en circusgemeenschap.
Hope and pray.
Pasen
Nog enkele dagen en het is Pasen: Christus is opgestaan en leeft.
In deze tijd van lock down is het moeilijk deze boodschap te rijmen met
de werkelijkheid waarin wij leven. Toch is het goed dat wij FORUM leden
en onze medewerkers elkaar bemoedigen deze boodschap als een
boodschap van Hoop te verkondigen.
U oefent met uw medewerkers de pastorale zorg uit in uw land met uw
eigen cultuur vanuit uw eigen geloofsgemeenschap, maar wel verbonden
door het Evangelie, de Boodschap die Jezus tijdens zijn leven in woord
en daad heeft voorgeleefd.
Veel mensen, jong en oud, heeft hij toegesproken. In grote drommen
verzamelden zij zich rond hem en hingen aan zijn lippen. Maar even snel
lieten ze Hem in steek. Waarom? Zijn verhalen waren wel mooi, maar ze
omzetten in daden vond men te moeilijk.
Daarom is het goed dat wij elkaar in dit Oecumenisch verband bemoedigen door de zorgen en de vreugde in ons werk in deze lock down periode delen.
Ideeën
Wij kunnen elkaar ook ideeën aan de hand kunnen doen zoals de videoboodschap van Evelyne en Adrian in Zwitserland, zoals Christien Beutler
Lotz in Alzey met haar 40 dagen kalender. Ook Torsten Heinrich onderneemt het nodige om zijn gemeente op Pasen voor te bereiden. Wij hier
in Nijmegen zenden elke zondag om 11. 00 de heilige Mis uit. Een kwartier voor aanvang zijn er korte filmpjes te zien over de kermis, circus en
binnenvaart.

Diaconale opgave
Gelijktijdig hebben wij een grote diaconale opgave. Wij hebben een grote
taak door bij onze mensen te zijn (presentie is preventie), te luisteren en
ons netwerk in te zetten in deze financieel moeilijke periode. Het water
staat velen in onze gemeenschap aan de lippen.
Sociaal maatschappelijk
De economische zorgen ten gevolge van de pandemie, hebben grote sociaal-maatschappelijke gevolgen. Mensen zien het niet meer zitten, men
wordt prikkelbaar, men heeft een kort lontje enz.
U en wij weten maar al te goed dat de kermis- en circusexploitant lopen
daar niet mee te koop. Daarom beste pastores: luister en luister en luister.
De sociaal-economische organisaties hebben zo’n groot Netwerk: de ESU,
de ECA, maar ook de FMC en ook de kerken hebben deze.
Maak er gebruik van. Houd contact.
Ook ENTE kan iets betekenen omdat het Europees wijd vertakt is. Het bestuur werkt hard om het onderwijs toegankelijk te maken voor alle kermis-,
circus- en schipperskinderen. Er zijn hele goede contacten met Brussel
opgebouwd.
Onze wensen
Houd goed contact met elkaar.
Wij zijn een oecumenische organisatie. Onze taak is pastoraal en diaconaal. Dat is stimuleren en inspireren in onze vieringen en gebedsbijeenkomsten. Er ook zijn in vreugde en verdriet, zeker in deze moeilijke
pandemietijd.
In 2019 gehouden jaarvergadering was het motto: Ga nog maar eens de
zee op en gooi je netten uit. Eind juni bespreken we de jaarvergadering
van 2022. Hopelijk is er bekend of Monaco doorgaat. Zo niet dan bekijken
we wat een alternatief kan zijn. Daarover zullen wij later berichten.
Van harte wensen wij U en uw gemeenschap een zalig en gezegend
Paasfeest.
Blijf gezond
Bernhard van Welzenes sdb

Torsten Heinrich

Secretaris generaal FORUM
Nijmegen (NL)

Vice generaal secretaris
Hofheim am Taunus (D)
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Eerste Paasdag
Zondag 4 april was Eerste Paasdag. Pasen is het belangrijkste christelijke
feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. We vieren op deze
dag dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de tweede dag na zijn kruisiging.
Met muzikale ondersteuning door Sylvia Greve (zang) en Ingeborg Hubens
(piano). Foto’s Gerus Brugman.
Bekijk alle foto’s op onze website.
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Valt het al niet mee om een geschikte wandelroute vast te
leggen en met een tas energie er op uit te trekken, moest er in
het lange paasweekend ook nog worden afgerekend met, in ieder
geval, lage temperaturen, met een stevige wind en met de nodige
buien, die vaak een winters karakter hadden. En ondanks allerlei hindernissen, zeker in de laatste en de komende maanden, is het van
belang om de omgeving te verkennen. En Nederland ligt laag maar
toch zijn er delen die een klimmetje en een afdaling in zich hebben.
Dan worden de doorkijkjes en de uitzichtpunten weer heel anders
beleefd dan daar waar het water bepalend is, zoals het noorden en
westen van het land.
Wandelen, en zeker ook fietsen, is voor veel mensen een alternatief
voor andere sportactiviteiten, die niet of slechts bescheiden opgepakt
kunnen worden. Zeker daar waar het gaat om teamsporten is het
nog steeds lastig. Dat mensen in beweging proberen te blijven is een
goed teken, maar hoe zit het met hen die veel zittend werken, met
hen die veel spelletjes spelen op de computer, grote delen van de
dag van films en t.v.-programma’s genieten? Op diverse manieren
wordt geattendeerd op dat onderhoud van het lichaam, zoals de
Stichting Wereld Kanker Onderzoek, maar ook leerkrachten die constateren dat nog al wat kinderen een gewicht hebben dat niet bij de
lengte hoort.
Gelukkig wordt er, ook in dit digitale tijdperk, nog veel aangeboden.
Een prachtig systeem wordt verzorgd door de Nederlandse Spoorwegen. En daarbij wordt in principe met de trein gereisd naar een
begin van een wandeltocht, vaak bij een station, waarna over een
afstand van ongeveer 15 km een rondwandeling of een mars naar
een ander station of busstation kan worden volbracht. Uiteraard zijn
verschillende variaties mogelijk, en erg geliefd zijn Rhenen, Oosterbeek en Dieren aan de zuidkant van de Utrechtse Heuvelrug en van
de Veluwe. En er is ook veel mogelijk in of bij grotere steden, zoals

Breda, Leiden en Amersfoort. Nu maar hopen dat het weer een aangename temperatuur meebrengt en dat de versoepeling van diverse
maatregelen, vooral richting horeca, gestalte krijgt.
Het zal veel wandelliefhebbers niet zijn ontgaan dat er ook in 2021
een Home edition (thuiseditie) van de Avond4Daagse zal worden
aangeboden. Via https://www.avond4daagse.nl/organiseren/homeedition-voor-organisatoren kan er de nodige informatie worden gevonden. De start was op 29 maart jl. en 30 juni a.s. is de laatste dag
dat er voor deze uitdaging kan worden gelopen. Uiteraard nog
steeds in een klein gezelschap, het eigen gezin bijvoorbeeld.
Zolang het kan, trek de schoenen aan en zoek de buitenlucht op,
uiteraard rekening houdend met diverse opgelegde maatregelen.
Wellicht dat u op www.wandel.nl een geweldige mogelijkheid in uw
regio wordt aangereikt, zoals vanuit Zaandam en Utrecht.
Henry Mooren
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VAN HET PASTORAAT BINNENVAART
KERKDIENSTEN IN DUITSLAND
Vanwege de corona maatregels zijn de kerkdiensten
in de Ruhr en Mannheim nog altijd gesloten. We richten ons telkens op de eerste zondag van de nieuwe
maand. Halverwege de voorgaande maand wordt
weer besloten of het kan en mag of niet. We hebben niet alleen met de Nederlandse maar ook met de Duitse regels te maken. We hopen en bidden
dat er toch binnenkort weer gestart kan worden met onze samenkomsten.
BIJEENKOMSTEN
Evenals vorig jaar waren we ook genoodzaakt om diverse activiteiten af te
gelasten. Zo gingen het jonge gezinnenweekend, het hemelvaartweekend
en het voorjaarsweekend ook dit jaar niet door. Tevens moesten we de Bible Outdoordays die dit jaar naar Slovenië zou gaan cancelen.

Ds Meijvogel en Ds Krüger

CONTACT
Het enige wat binnen het binnenvaartpastoraat wel doorgaat zijn de boordbezoeken. Dus heeft u behoefte aan een pastoraat bezoek geef dan even
een belletje of appje en we maken een afspraak.Hartelijke groet, Ds Dirk
Meijvogel
Ds Dirk Meijvogel | e-mail: dirkmeijvogel@gmail.com
Ds Lous Krüger | e-mail: lkruger@planet.nl
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Op woensdag 31 maart is, op 90 jarige leeftijd Toos
Dauphin - Vermolen overleden. Weduwe van Frits
Dauphin. Bij leven kermisexploitanten.
Er is persoonlijk afscheid genomen van Toos op dinsdag 6
april in Rouwcentrum Zuidema te Bergen op Zoom. De
afscheidsplechtigheid had plaats in besloten kring.
Correspondentieadres: Dr. Ir. Van Veenweg 26, 4612 PE Bergen op
Zoom.

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
en jubilea en verhuisberichten.
In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang van
het parochiecentrum of op onze website, wilt u dit alstublieft aangeven
bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

Op vrijdag 2 april is, in de leeftijd van 86 jaar, Cornelis
Jacobus (Cor) Schelle overleden. Weduwnaar van
Henny Schelle – Bosman. In verband met de huidige
maatregelen wordt de crematieplechtigheid op maandag
12 april om 12.30 uur gehouden in besloten kring. U heeft
wel de mogelijkheid om via de livestream met ons
verbonden te zijn, dit kan met onderstaande link:
https://secure.quickchannel.com/qc/?id=g9vapf5
Passwoord: Yarden04.
Correspondentieadres: Kam. Keller, Charloisse Hoofd 53 d, 3087 CA
Rotterdam.
VERHUISD

OVERLEDEN
Op zondag 28 maart is, op 66-jarige leeftijd, Riekie
Ockers - Adriaans overleden. Echtgenote van Henk
Ockers.
Er is van Riekie afscheid genomen op vrijdag 2 april in de
aula van Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen. De
crematiedienst had plaats in besloten kring.
Correspondentieadres: Camerlingh Onnesstraat 10, 6603 AZ te
Wijchen

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?

Vanaf 30 maart 2021 is mevrouw Grada Witjes – Driessen
verhuisd. Van oud adres Veemarkt 223, 6511 ZJ Nijmegen naar haar
nieuwe adres De Griffioen, Kievitstraat 70, 6541 RX Nijmegen.
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Ton Janssen m/s “Padua”; Harm Jacobs.
Richard Stegers.
Pieter Driessen; Mieke Kuenen.
Mevr. Mia Meesters; Patrick Kruyt.
Theo de Bot; dhr. Klaas Bomert jr;
Merel van der Donk;
Erik Verwijk; mevr. Lies Brevoord; Lucas Timmerman;
Yvonne Buitinck; mevr. Bep Savelkoul.
Eveline Vermaas; Cor van de Wij¬gaart; Stijn van Os.
Johanna Peters-van Soest m/s “Claudia”;
G. Verschuren;
Bernard Derksen; Martin de Jong; Anneke Schot.
Sabine Bronswijk. Wim Wanders vh ¬m/s. Orion.
Hermien Driessen-Heijmen; dhr. Wim Oudakker jr.;
mevr. Carola van de Runstraat; Berdina van Megen;
Antoine Klarenbeek; mevr. Jacobs-Janssen.
Ton de Vries; Rinie de Kruijff.
Ilona van Dongen.
Miek van de Bogaart; Kevin Janssen, m/s “Gerardus”;
Renaldo Driessen; Henk van Gils, m/s “Rodeo”.
Broeder Willy Leensen uit Indonesia; mevr. Els van Oyen;
Elly Verschuren; Niels Schoonderwoerd.
John Janssen jr.
Mevr. Henny Wigman-Keuvelaar, v/h “Staccato”;
Gerrie van Meegen, m/s “Elgeria”.

ZONDAG 11 APRIL 2021
6-wekendienst voor Zuster Vincentia, George Sep,
dhr. Cor Schelle, mevr. Henny Schelle-Bosman,
mevr. Toos Dauphin-Vermolen en dhr. Frits Dauphin,
mevr. Riekie Ockers-Adriaans,
Greet Heijmen-Spann, dhr. Jan Heijmen,
dhr. Henk Appelboom en Marion Appelboom, mw. Gerrie Bennik,
ouders Nancy Mooren–Meijer, Johannes Mooren,
Tobias Savelkoul, dhr. Nico van Welzenes en overleden familieleden,
mevr. Leny Slokkers-Vermaas, ouders Slokkers-Meijer,
ouders van Ingen-Loijens,
mevr. Nelly Mooren-van Vliet, dhr. Harry Mooren,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink.

ZONDAG 18 APRIL 2021
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
fam. Joosten v/h ms. Constatine, mw. Rina Bennik-Eier,
ouders Wanders-Bosman, ouders Dakriet-van Welzenes,
ouders Janssen-van Meegen,
dhr. Ph. Dreis jr, ouders Schoenmakers-Boeijmeer,
dhr. B. Stevens en dhr. Gerard Stevens,
dhr. Bertus Opdam, ouders Piet en Annie van Neijenhof,
mw. I. Janssen-Miltenburg en dhr. Jan Scholtz.
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Annie Hoefnagels-Graat
ROERMOND, LAURENTIUS ZIEKENHUIS,
DRIESSENLAAN 6, 6043 CV.
* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (De Honinghoeve – afd. Bloesemhof).
NIJMEGEN, ALBANYSTRAAT 7, 6544 RA.

* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641
BG.

* Dhr. Antoon Bos (Afd. Mulderskop – kamer 351).
ZORGHOTEL GROESBEEK, BOSLAAN 218,
6561 LE.

* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4, 3223 PC.

* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, SINT MAARTENSKLINIEK,
HENGSTDAL 3, 6522 JV.
WEEKEND: MOLENHOEK, LINDENLAAN 19,
6584 AC.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333
GZ.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10,
6543 JG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84, 6641 BG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT 14, 6566 DP.

* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT 47350, FRANCE.
* Dhr. Martin Hanson.
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28,
3066 KJ
* Dhr. Karel Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 6F, 4156 JT.
* Mevr. Truus Wissing-Berns.
CORR.ADRES: DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Dhr. Martin Hoefnagels.
SWALMEN, HOLLESTRAAT 4, 6071 LD.
* Dhr. Henk Lischer.
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN april/mei 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. 11 april

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

Za. 17 april
Zo. 18 april
Wo. 21 april
Zo. 25 april

Wereld Circusdag 2021
11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

13.00 uur

Bestuursvergadering KSCC/KSW Nijmegen

14.00 uur

Bestuursvergadering LKSCC en Land. Parochie

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

Di. 27 april
Zo. 2 mei

Koningsdag. KSCC Schipperscentrum gesloten.
11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. 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.

De nieuwe Info 91 Pasen 2021
van KSCC Het Zuiden
Raamsdonksveer is uit
Wilt u de nieuwste Info van KSCC
Het Zuiden lezen? Klik dan hier
rechts op het titelblad van de
uitgave.
Een pdf zal automatisch op uw
scherm openen.

← terug naar pagina 1
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Wereld Circus Dag
Op elke derde zaterdag van april is
het Wereld Circus Dag. Dit jaar zal
dat zijn op zaterdag 17 april. Wereldwijd wordt deze bijzondere dag
voor het circus ondertussen in
meer dan vijftig landen gevierd. De
Wereld Circus Dag staat onder bescherming van Prinses Stephanie
van Monaco en kende haar eerste
editie in 2010.
Het circus is iets mondiaals en kent
eigenlijk niet de beperkingen van grenzen of een taal. Artiesten van over de
hele wereld tonen hun kunsten, daar
wij zij gevraag worden. Daardoor kennen vele artiesten elkaar, hetgeen een
familiair gevoel tot het gevolg heeft.
De Wereld Circus Dag is vooral in het
leven geroepen om meer aandacht
voor het circus te vragen.

Als eeuwenoud volksvermaak staat
het circus op de lijst van Cultureel immaterieel erfgoed. Gastvrij als het circus haar publiek steevast ontvangt is
een ieder normaliter op deze dag van
harte welkom in de magische wereld
van zand en zaagsel.
Verleden jaar werd deze dag omwille
van de coronapandemie spijtig genoeg
afgelast. Dit jaar zal, met de middelen
die ter beschikking staan, toch invulling worden gegeven aan dit voornemen.
Circusmakers van over de hele wereld
brengen circus daarom veelal op andere manieren als gebruikelijk onder
de aandacht. Van online voorstellingen
tot documentaires, kijkjes achter de
schermen en challenges op social media.

← terug naar pagina 1
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Beste vriendinnen en vrienden van Christoffel Nieuws,

De ontstaansgeschiedenis van de Waalhaven in Nijmegen in 1852
en 1853 voert te ver terug om die hier op te nemen, maar duidelijk
was dat er bij de woonkern van Nijmegen behoefte was aan een haven waar meer bedrijven een plekje vonden om goederen uit en in
schepen te laden. Aan de Handelskade was er een aansluiting met
het spoor. Wellicht dat nog enkele lezers van dit artikel weten dat
Schenker was gevestigd aan de oostzijde van de haven, dat er nog
een silootje stond aan de Waalbandijk en dat de Beijer bouwstoffen
uit schepen loste aan de zuidzijde van de haven. Het zal ongeveer
veertig jaar geleden zijn dat de laatste goederen werden overgeslagen. De Beijer sloot de vestiging in Nijmegen en bouwde een locatie
in Kekerdom. Inmiddels is dit bedrijf verhuisd naar Dodewaard.

De economische en handelsactiviteiten verdwenen uit de haven.
Toch bleven schepen komen en gaan. Sociale overwegingen bepaalden deze bewegingen: gezinsomstandigheden, de relatie met internaten en scholen, medische behandelingen, vakantie of gewoon
lekker weekend houden, activiteiten bijwonen of een filmpje pakken.
En in die jaren waren er al schepen en arken waar voormalig schippers of kinderen van schippers op woonden, die een mooie ligplaats
hadden aan de west- en noordzijde van de Waalhaven. En in 1975
kwam uit Zwolle het eerste KSCC-Schipperscentrum, waar al snel
een bruisend ontmoetingsgelegenheid werd gerealiseerd, waar de
parochie een thuis en een luisterend oor kon bieden. Tien jaar later
kwam uit Rotterdam de Jos Vranken dat nog meer faciliteiten zou
gaan bieden voor grote gezelschappen, zodat minder van andere
gebouwen, zoals het St. Nicolaas Internaat, Pensionaat Jonkerbosch
of de Westerhelling, gebruik behoefde te worden gemaakt.
Lees verder

← terug naar pagina 1
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In de jaren 90 van de vorige eeuw ontstond binnen de gemeente Nijmegen de overtuiging dat afscheid genomen moest worden van het
industriële karakter van de Waalhaven. Dat was vrijwel gelijktijdig
met de realisatie van de bouw van de Gelderlander in 1992 op de
plek van Schenker aan de Voorstadslaan waar de redactie en ook de
pers van de papieren dagbladen werden gevestigd. Inmiddels werden de eerste termen voor woningbouw gepresenteerd: Koers West
en Waalfront. En aan de Waalbandijk werden kort na het millennium
de eerste voorbereidingen getroffen voor de bouw van drie woontorens met twee rijen geschakelde tussenwoningen.
Ruim tien jaar later werden de maquettes getoond van de woningen
en enkele bedrijfspanden aan de Handelskade, waar het jonge gebouw van de Gelderlander werd opgeofferd. Daarmee was langs de
spoorlijn en aan een deel van de Weurtseweg wonen gemeengoed
geworden.
Maar Nijmegen gaat verder. Enkele kleine bedrijven aan de Weurtseweg werden verwijderd en de grond werd bouwrijp gemaakt voor het
project Havenkade (Dijkkwartier) tussen de Weurtseweg, de Havenweg en de Waalbandijk. Een hoge woontoren met meer dan twintig
verdiepingen zal een markant herkenningspunt gaan worden. En
aansluitend komt in verschillende fasen de bouw van Ulpia en Fabrica tot stand. Daar waar het slachthuis en delen van Honig waren gevestigd zal een levendige stadswijk verschijnen, dat weer aansluit op
Park Fort Krayenhoff.
Wonen aan of bij het water is immens aantrekkelijk en levert een gemeente de nodige gelden op. En daar waar mensen wonen en werken ontstaat steeds meer beweging, verkeer en vertier. De plannen
om de monding van de Waalhaven te overbruggen en de landtong
tussen de Waal en Waalhaven tot park te transformeren maakt de
kans op rust steeds kleiner. Het zal duidelijk zijn dat de huidige en
ook de tijdelijke gebruikers van de Waalhaven de ontwikkelingen en
plannen met meer dan gemiddelde interesse volgen. En in principe
gebeurt dat al tientallen jaren. In de jaren negentig ontstond er de
Commissie Watergebonden Belangen Nijmegen. In een facultatieve
reeks van ontmoetingsmomenten troffen mensen van de gemeente
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Nijmegen, van de havendienst, van Nieuw Nijmeegs Peil, van het
KSCC en van de afdeling Gelderland van Koninklijke Schuttevaer
elkaar om wisselende en gemeenschappelijke belangen te bespreken. Een belangrijk feit was dat de Waalhaven beschikbaar bleef
voor alle gebruikers, dus voor woonschepen, voor het Schipperscentrum en voor schepen uit de beroepsvaart. Het wegvallen van de
Handelskade als hoogwaterligplaats werd opgevangen met de hoogwaterpalen en loopbrug naar de Waalbandijk, er kwamen nieuwe
palen voor de woonschepen en de sleepboten en ook voor de bij het
KSCC-Schipperscentrum afgemeerde binnenschepen. En tot slot
heeft de gemeente Nijmegen kosten gemaakt om de bodem van de
Waalhaven te verlagen, zodat ook bij de laagste waterstanden de
schepen blijven drijven. Eigenlijk had de gemeente die rekening bij
Rijkswaterstaat moeten neerleggen, want die heeft laten gebeuren
dat de bodem van de Waal sterk erodeert en verder uitslijt.

Na bovenstaande resultaten ontstaat er nog geen rust voor de havenbetrokkenen. De Waalhaven, dat de unieke situatie behoudt voor
vrijwel alle actief varende schepen, voor de woonschepen en arken,
voor de patrouillevaartuigen en voor het KSCC-Schipperscentrum,
ligt in een dynamisch ontwikkelingsgebied en valt nu officieel onder
stedelijke ontwikkeling openbare ruimte. En alle bestemmingsplannen liggen buiten het wateroppervlak, dat een extra complicatie is bij
Lees verder

← terug naar pagina 1
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het indienen van zienswijzen. Contacten worden gelegd met ambtenaren van de gemeente en soms is er een gesprek met een wethouder om te ijveren voor rust, voor privacy, voor veiligheid, voor
parkeerzekerheid, maar ook voor het afschermen van het woon- en
werkgebied op het water van de Waalhaven. Op water draagt het
geluid altijd goed, maar er is ook aandacht nodig voor steeds weer
nieuwe verkeerssituaties, voor de bereikbaarheid van de steigers
van de varende hulpdiensten en van de steiger van Neptun Heijmen.
Er is nog steeds geen rioolaansluiting en de stroomkabels zijn niet
verwerkt in de bodem.

Volgende week worden er in de gemeenteraad weer nieuwe besluiten genomen, waarbij naar verwachting met de realisatie van Ulpia
en Fabrica, een bouwproject van zeven à acht jaar, wordt ingestemd.
De aanleg van een voetgangersbrug en de parkzone op de landtong
zitten nog in de wacht. Is er wel voldoende geld beschikbaar? Energie en inzet worden getoond om de belangen in de Waalhaven te
blijven waarborgen. Het zijn belangen die gekoppeld zijn aan wooncomfort, aan de luchtkwaliteit, aan geluid, aan licht en schaduw, aan
hitte en wind, aan voorzieningen bij alle waterstanden en zeer zeker
ook aan de waarde van de woonplek op het water en van de ligplaats.
Dit artikel wijst ook naar hen die vaak op diplomatieke wijze het gesprek zoeken met mensen die namens de gemeente Nijmegen zeer
betrokken zijn bij de afzonderlijke projecten aan de randen van de
Waalhaven. Gezamenlijk trekken we verder om het welzijn van de
mensen een mooie plek te geven.
Henry Mooren
bestuurslid KSCC en KSW Nijmegen
en
voorzitter afdeling Schuttevaer Z O N
Koninklijke BLN-Schuttevaer

← terug naar pagina 1
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.

Maandag zijn we naar Givet gevaren en nu
zijn we in Frankrijk. De douane in Frankrijk is
heel gemoedelijk. lk maakte met de paar
woorden Frans die ik ken een praatje met ze
en dat schenen ze heel erg te waarderen. Wij
kennen iemand die ook op een tjalkje vaart en
die goeie man heeft de nacontrole aan boord
gehad. Dat was niet zo goed afgelopen. Hij
was zo dom geweest om een paar bussen
van 20 liter gasolie in de machinekamer te
zetten. Olie in je tank mag je zo veel meenemen als je wil, maar niet in losse bussen.
Daar zijn ze link op. Hij moest een paar duizend francs betalen voor de olie die in de bussen zat. Deed hij dat niet, dan kwam hij
Frankrijk niet in. Hij koos voor het laatste en
was twee dagen nadien weer in Maastricht.
Een dag of vijf daarvoor hadden we in Maastricht afscheid van hem genomen. Hij was van
plan naar Zuid-Frankrijk te varen. lk zat 's
middags onder de zonnetent en wie zie ik
daar aankomen? Onze buurman die afscheid
had genomen. We wisten natuurlijk direct wat
er gebeurd was. Hij had voorlopig zijn buik vol
van de Franse douane. Het waren rotzakken.
Hem zagen ze voorlopig niet meer in Frankrijk! lk zei tegen hem dat het toch bekend was
dat je geen bussen olie mee mocht nemen.
Ja, maar, ik heb maar een kleine tank en in
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Frankrijk moet je witte olie laden en die is zo
duur! Als je dat niet ziet zitten kun je beter
thuisblijven.
Het eerste sluisje boven Givet moet ik opletten en niet vergeten de sluismeester tien
francs in zijn knuistjes te stoppen om het water wat weg te laten lopen. Anders is de tunnelhoogte te krap voor onze stuurhut. Maar
we komen er nu al voor de derde keer en kennen het klappen van de zweep.
's Avonds liggen we in Monterme. Dat is het
plaatsje waar een paar jaar geleden onze
schroef afgeslagen werd. De volgende dag
eerst maar weer eens in het plaatsje rondgelopen en wat inkopen gedaan. Toen weer verder. Na de nodige sluisjes belanden we in
Sedan. Hier hebben we afgesproken met
Thea, Heinz en onze kleindochter Raisa. Ze
zijn hier met de auto naar toe gekomen om
ons een bezoek te brengen. De kleine Raisa
kan al lopen en zingt al “Poesje Mauw”. Vroeger moesten wij altijd lachten als de oma's en
opa's over hun kleinkinderen begonnen te
vertellen. Het waren altijd wonderkinderen. Nu
zijn wij geen haar beter. 'Wat loopt ze al goed'
en 'Wat kan ze al veel zeggen'.
Het is steeds prachtig weer. Zondags gaan
we met de auto het fort in Sedan bekijken. We
rijden ook nog even naar Bouillon aan de Semois. Dat is een mooi toeristisch plaatsje. We
hebben er wat rondgewandeld en een ijsje
gegeten. Na drie dagen gaan ze weer naar
huis en worden ze door ons uitgezwaaid. Wat
is het stil aan boord als je weer met zijn tweetjes bent.

Na twee dagen zijn we voor de tweede keer in
Verdun. Er zijn hier mooie aanlegplaatsen en
het plaatsje zelf is ook niet onaardig. We hebben er wat rondgelopen en mondvoorraad
ingeslagen. Na drie dagen komen we in Toul.
Ook voor de tweede keer. Hier kun je de Hollandse Telegraaf kopen en dat doen we dan
ook. Het is altijd leuk om weer iets uit het vaderland te lezen. Gelukkig kun je de Telegraaf
in elke behoorlijke stad of dorp kopen.
Wordt vervolgd.
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Oplossing Paaspuzzel (Christoffel Nieuwsbrief 6. Paaseditie)
Oplossing van de zin: Vrolijk Paasfeest
De winnares van de Paaspuzzel is Mevr. Jolanda Mooren
m/s Spes Nova zij is de gelukkige winnares van de airfryer.
Er was helaas maar 1 goede inzending dus de tweede prijs gaat mee
naar de volgende prijspuzzel.
Er is een klein foutje geslopen bij het woord 8. Verticaal: IJmuiden.
Het woord bestaat uit 7 letters en niet uit 8. Dat berust op een misverstand tussen de puzzelmaker en de computer.
Tot de volgende puzzelronde
Horizontaal

Verticaal

3. Cornwerd
5. Autoscooter
12. Paaseitjes
13. Marcel
15. Lammetjes
20 Goede Week
21. Judas
22. Elan
24. Nar
27. Kermis
28. Peignoir
32. Lachspiegel
34. Narcis
35. Piste
36. Apostelen
37. Het
38. Victor
40. Ingona
41. Pateen

1. Parlevinker
2. Drie
4. Vuurvreter
6. Opmerker
7. Passion
8. IJmuiden
9. Laatste Avondmaal
10. Vasten
11. Eendjes hengelen
14. Paashaas
16. Mast
17. Topspin
18. Spudpalen
19. Botlek
23. Brunch
25. Fuik
26. Embalage
29. Pesach
30. Ruben
31. Achteronder
33. Botel
35. Palmpasen
39. Salto
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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
Waterpolitie
0900-88
Meld Misdaad Anoniem
0800-70
Brandweer
088-457
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144
—-------------------------------------------------------

44
44
00
50 00
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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COÖRDINATIEGROEP:
Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor
Vacature
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
—-------------------------------------------------------

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
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Ria Lentjes
Gastvrouw
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Hans Wester Kantoormedewerker
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Nijmegen. 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

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn opgenomen,
zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer
worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. 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 aanpassing.
Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier aan op onze
website.
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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever.

