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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 9 - 6 mei 2021 - Jaargang 6

Van de bestuurs- en directietafel
Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond, is uitgenodigd
om op Eerste Pinksterdag zondag 23 mei om 11.00 uur de
eucharistie samen met mij voor te gaan. Om alvast in uw
agenda te noteren.
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Hemelvaartsdag 13 mei
Dit jaar dauwtrappen op Hemelvaart hangt af of het kabinet
versoepelingen aankondigt. Gaat het NIET door dan is de
H. Mis om 11.00 uur op het Parochiecentrum te Nijmegen.
Houd onze berichtgeving in de gaten.

Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatieafspraak
Alle 65-plussers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie. Veel van hen zijn ook al gevaccineerd. Maar nog niet iedereen.
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Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel lezen. Klikt
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Het spreekwoord gaat: 'in de maand mei leggen alle vogeltjes een ei
behalve de kwartel (soms koekoek) en de griet (soms spriet) die
leggen in de meimaand niet'.
Misschien herinnert u zich nog deze spreuk. Deze heeft alles te
maken met de lente, het nieuwe leven. Het weer voelt niet zo
lenteachtig aan, maar als de weersvoorspellingen uitkomen zoals
beloofd, kan het toch nog goed komen.

Drie kleine
kaarsjes
aangestoken

Bestuur en directie van het KSCC en Pastoraat nemen deze spreuk
ter harte. Van oudsher wordt in de katholieke kerk het beeld van
Maria extra in de bloemetjes gezet. Ook bij ons aan boord is dit
gebeurd. Dit jaar hebben we ook de paaskaarsen van vorige jaren
erbij geplaatst: zij staat nu in het licht en is met ons in deze
meimaand heel bijzonder verbonden.
Aan het einde van de heilige Mis, bij het Weesgegroet worden drie
kleine kaarsjes aan de levensboom ontstoken van geloof, hoop en
liefde.
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Investeren in de toekomst. Het KSCC en
pastoraat op weg

We moeten investeren in de toekomst: een heroriëntatie op de
doelstelling van het KSCC en Pastoraat: sociaal, maatschappelijk,
diaconaal en pastoraal zijn de ijkpunten van ons werk. In de statuten
staat:

Het aantal gezinsbedrijven neemt drastisch af. Dat betekent dat er
steeds minder gezinnen aan boord wonen, werken, recreëren en leven, een formule van de sociale commissie van sociale zaken, geformeerd door AMVV en KSCC in 1984. Dat heeft gevolgen voor de
internaten en leefgroep huizen.

Alhoewel in het kader van de systeemvaart moeders aan de wal wonen, hebben de varenden en hun personeel recht op goede sociale,
pastorale en diaconale zorg. In Zwijndrecht, Rotterdam, Geertruidenberg en Nijmegen wordt nog steeds het nodige ondernomen om hierin te voorzien, maar u weet evengoed als ik dat regeren is
vooruitzien. In alle leeftijdsgroepen moet geïnvesteerd worden.
Laatst zag ik aantal foto’s voorbijkomen van diverse jongerenweekenden, vakanties, informatiebijeenkomsten over allerlei belangrijke
zaken, zoals notaris, medische informatie, veilig omgaan met internet, etc. in de samenleving.
Sociaal cultureel maatschappelijk werk van het KSCC vraagt
revitalisering.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen de toekomst te borgen van het sociaal culturele en maatschappelijk werk voor de binnenvaartgemeenschap. Het PIN (Projecten In Nederland), heeft ons
financieel een mogelijkheid gegeven iemand voor dit doel een aantal
uren aan te trekken. In de gemeenschap klinken veel wensen en gedachten. Maar de vraag is: wie deze wensen gaat coördineren en
uitvoeren. Wij hopen nu iemand te vinden die deze parttime taak op
zich kan nemen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende:
06 – 55 35 66 66
Namens de hele crew van het KSCC en pastoraat:
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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VAN DE BESTUURSVernieuwde website
EN DIRECTIETAFEL
Er is lang aan gewerkt, maar nu komt de eerste proe-

ve van de vernieuwde website van het KSCC en de
parochie in relatie met Facebook en Instagram in zicht.
Hans Wester, Irene van Dongen en Tonny van der Veeken hopen op
12 mei de eerste opzet te laten zien. Er zal nog wel enige tijd nodig
zijn om de foutjes en oneffenheden eruit te halen. Belangrijk is de
koppeling met Facebook en Instagram. Facebook en Instagram worden door jongeren veel gebruikt. Een website geeft informatie en
kennis.

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.

Impressie van de vernieuwde KSCC website

Een website maken is één, maar hem onderhouden is echt nummer
twee. Bijhouden en op tijd vernieuwingen is een stelregel. De ontwikkelingen op het podium van de Social Media gaan zo snel. Het
KSCC en pastoraat blijft bij de tijd.

REINPLUSFIWADO.COM
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VAN DE BESTUURSVaccinatiepas
EN DIRECTIETAFEL
De leiders van de Europese unie zijn overeengekomen

een vaccinatiepaspoort te ontwikkelen. Met zo’n pas
waarin staat dat je gevaccineerd bent, is het makkelijker reizen in
Europa. Naar ik begrepen heb moet de pas voordat de zomer begint
klaar zijn. Met een QR-code kan gecheckt worden of iemand gevaccineerd is, wanneer en met welk vaccin.
De Duitse deelstaat Nord-Rheinland-Westfalen heeft de reisvoorwaarden veranderd. Een officieel document van vaccinatie of een
negatieve test is voldoende. De reisbranche is blij met dit besluit. Nu
nog verder Europees uitrollen.
Het vaccinatiepaspoort zal een plus zijn voor de kermis en circus.
Het biedt de kermis en de cruisevaart de mogelijkheid om coronaproof te kunnen draaien. Voor wie zich laat vaccineren zal een negatieve test een bewijs zijn. Risico is dat er een tweedeling in de
samenleving kan komen. De toekomst zal het uitwijzen.

Vastenactie 2021
De vastenactie 2021 heeft opgebracht € 4.200, --.
Dit is een heel goed resultaat.
Namens de missionarissen: hartelijk dank. Met dit geld kunnen ze
heel veel goede dingen doen voor
mensen die het nodig hebben.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Om alvast in uw agenda te noteren
Mgr. H. Smeets, onze referent bij de
bisschoppenconferentie en bisschop
van Roermond, is uitgenodigd om
op de Eerste Pinksterdag zondag
23 mei om 11.00 uur in de eucharistie voor te gaan met ondergetekende.
Hij is op de uitnodiging ingegaan.
Goed voor hem om ons KSCC en
parochie te leren kennen: ook dat is
investeren in de toekomst.
In het volgende Christoffel Nieuwsbrief (van 20 mei) meer informatie.

Dauwtrappen 2019

Hemelvaartsdag 13 mei
Jaren achtereen ging een groep (oud)schippers dauwtrappen in de
Hatertse Vennen. Het was om 7 uur verzamelen bij restaurant
st. Walrick in Overasselt. De wandeling liep via de gele paaltjes, de
korte route. Na de wandeling vierden wij de heilige Mis bij de ruïne
en de lapjesboom, om daarna te genieten van een heerlijke
pannenkoek.
Vorig jaar kon de dauwtraptocht niet doorgaan om de begrijpelijke
reden: Corona. Dit jaar Hemelvaartsdag donderdag 13 mei hangt het
af of we wel of niet dauwtrappen van wat de volgend week door het
kabinet aan versoepelingen worden aangekondigd. Via een flyer en
een bericht op de website en de panelen, zullen wij u informeren.

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

Mgr. H. Smeets
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Lintje voor Tilly Pusch

Voor de mensen die er niet bij konden zijn was er de mogelijkheid
om de bijeenkomst digitaal te volgen.

Mevrouw Tilly Pusch heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Wij feliciteren haar met deze onderscheiding.
Ondanks corona werd de onderscheiding lijfelijk aan Tilly uitgereikt.
Dat gebeurde op vrijdagmiddag 30 april; 13.30 uur in de Raadzaal
– gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht door burgemeester
Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht.

U kunt de livestream van de uitreiking terugkijken via onderstaande
link op YouTube:
https://youtu.be/Xa2gO8H-PaA

Lees verder

Ha
Ha Ha
Ha Ha
Waarom een lintje?
Mevrouw Pusch is al 27 jaar bij diverse organisaties zeer actief geweest of
nog steeds actief als vrijwilligster. Al 25 jaar begeleidt en verzorgt zij deelnemers tijdens de vakantiereizen van KSCC (voor zieken in de binnenvaart). Soortgelijk vrijwilligerswerk verrichtte ze voor het Rode Kruis,
PKN-vakantieweek Roosevelthuis, Het vakantiebureau.nl en Johanniter
Nederland.
Bij verpleeghuis Antonius IJsselmonde (Laurens), bij LEVgroep Leven en
verbinden en Stichting vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) zette mevrouw
Pusch zich in voor cliënten in hun laatste levensfase. Voor Hospice de Cirkel doet zij dit nog steeds. Naast al deze werkzaamheden is ze ook nog
actief als bestuurslid bij de Bedlington Terrier Club, vrijwilliger bij de Blije
Borgh en twee keer per maand bij Stichting De Gasterij te Zwijndrecht en
bij het project 'Samen aan Tafel' vanuit de wijkgemeente PKN De Ark.

MOP

Ha Ha

Adèle was op de koffie bij vriendinnen.
Toen ze ‘s avonds laat thuiskwam,
zei haar man:
‘Maar, Adèle, je bent zo laat vandaag.
Is er iets gebeurd?’
‘Nou’, antwoordde Adèle,
‘Telkens, wanneer een van
mijn vriendinnen vertrok,
werd er over haar geroddeld
en
ik ben dus tot de allerlaatste gebleven.’

← terug naar pagina 1
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Het blijft zoeken naar de juiste en meest veilige methode om
iets te ondernemen. En op steeds meer terreinen worden er evenementen gehouden waarbij georganiseerd mensen bijeen mogen komen. De aantallen zijn nog niet hoog en ook qua belangstelling
blijven de cijfers onder de verwachting. Vooral nu een negatief coronatestresultaat vereist is, wordt het toch ingewikkeld en weerhoudt
mensen ervan om naar een concert, naar een stadion, naar een pretpark, museum, kermis of circus te gaan. En dat leidt ondanks de bescheiden versoepelingen nog steeds tot veel afgelastingen en
verplaatsingen van diverse activiteiten, van beurzen en van het fysiek bijwonen van sportevenementen en van optredens. En eerlijk is
eerlijk, de cijfers van Covid-19 patiënten, binnen en buiten de ziekenhuizen geven nog niet veel hoop voor de eerste weken.
Maar er uit gaan en een nuttige of aantrekkelijke wandeling maken
blijft aanbevolen. En in Nederland is het al snel mogelijk om een
combinatie van land en water op te nemen in de route. Hieronder
staat een drietal voorbeelden waarbij soms gebruik gemaakt kan
worden van een veerpontje. Vergeet het mondkapje niet mee te nemen, omdat veerponten zijn opgenomen als openbaar vervoer en de
coronamaatregelen.
Rijnstrangenpad bij Zevenaar
Vlakbij Zevenaar ligt het Klompenpad Rijnstrangenpad, een rondwandeling van 14 kilometer. Tijdens de wandeling ontdek je het
mooie buitengebied van Aerdt, Pannerden en Oud-Zevenaar. De
route loopt door ruig rivierenlandschap met uiterwaarden en rabatten, over dijken, via twee trekpontjes, langs een gemaal en oude verdedigingswerken. De wandeling is gemakkelijk te lopen via de
paarse markering in de vorm van een klomp en start bij Restaurant
Zaal Thoen en Thans aan de Deukerdijk, maar je kunt ook starten
vanaf treinstation Zevenaar.

Wandelen in de Ooijpolder, Persingen
Vanaf Ubbergen, aan de voet van de stuwwal, kun je een wandeling
van ruim 6 kilometer door de weidse Ooijpolder maken. Via een trekpontje steek je het Meertje (een wetering die uitmondt in de rivier de
Waal bij Nijmegen) over en betreed je de polder. Ooit lag hier een
bruggetje, maar dat is verdwenen. In 2006 is het trekpontje aangelegd, waar veel wandelaars inmiddels dankbaar gebruik van maken.
Je wandelt op deze route over het boerenland en door Persingen,
een piepklein dorpje dat bestaat uit een kerk en enkele boerderijen.
Uiteraard zijn er nog andere variaties aan te brengen in deze omgeving, waarbij de genoemde stuwwal ‘beklommen’ kan worden richting
Berg en Dal en zelfs verder naar Heilig Landstichting.
Lint- en liniepad bij Schalkwijk
Ontdek het mooie buitengebied van Schalkwijk tijdens een wandeling
over het Klompenpad Lint- en Liniepad van 10 kilometer. Een mooie
rondwandeling door weilanden, langs een lint van boerderijen en de
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Geniet van weidse uitzichten, de rust en ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg loop je een stuk over het vlonderpad en steek je het water over
met een trekpontje. De route start bij TOP Eiland van Schalkwijk en
is te volgen via de oranje markering in de vorm van een klomp. En
voor wie op zoek gaat naar Schalkwijk, het ligt in de driehoek Amsterdam-Rijnkanaal, Lek en Lekkanaal, niet ver van Houten.
Lees verder

Bunkers bij het Lint- en liniepad

← terug naar pagina 1
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Ook in 2021 wordt er een Home edition (thuiseditie) van de
Avond4Daagse aangeboden. Via
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/home-edition-voororganisatoren kan er de nodige informatie worden gevonden.
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. Het zal nog niet in groepsverband zijn en zelden met een gezamenlijk start- of finishplaats. Er zijn wel vrijwilligers
die een en ander uitwerken voor de laatste maanden van het jaar.
Toch is er nog steeds veel onzekerheid.
Henry Mooren
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Europees coronacertificaat
Het Europees Parlement behandelt op het moment het commissievoorstel voor een Coronacertificaat. Dit certificaat zal mensen de mogelijkheid bieden om EU-breed te bewijzen of zij
gevaccineerd zijn, hersteld zijn van corona óf onlangs een negatieve test hebben ondergaan en moet helpen de huidige reisbeperkingen terug te draaien zonder het risico te lopen op een
nieuwe golf van besmettingen. Omdat de invoering van het certificaat voor het begin van de zomervakantie is gepland, heeft
het parlement besloten om het voorstel in spoedprocedure te
behandelen.
Foto dient ter illustratie

Wat het parlement betreft moeten de voor de tests voor het certificaat net als het certificaat zelf gratis worden aangeboden, zodat ook
echt iedereen er gebruik van kan maken. De geldigheidsduur van de
verschillende certificaten moet gebaseerd zijn op de laatste medische wetenschappelijke kennis. Daarnaast is ook het waarborgen
van de privacy van gebruikers een belangrijke voorwaarde. De persoonsgegevens dienen alleen op het certificaat zelf te staan en niet
centraal te worden opgeslagen. Ook is het verboden om iemands
reisbewegingen te volgen. Zo behoud je als reiziger zelf de controle
over je eigen data.
De werking lijkt veel op die van een vliegticket: Je neemt het certificaat mee op reis in papieren of digitale vorm. Op het certificaat staat
alle relevante informatie en een QR-code. Door de code te scannen
kan een grensbeambte of een medewerker van een vliegtuigmaatschappij controleren of jouw certificaat geldig is. Zo is het certificaat
simpel in gebruik en tevens veilig en kan frauduleus gebruik van certificaten in de kiem gesmoord worden.
Nu het parlement en de Raad haar onderhandelingsmandaat hebben
bepaald, zullen volgende week de onderhandelingen starten om tot
een gemeenschappelijke tekst te komen. De bedoeling is dat daarover in mei gestemd wordt zodat het systeem in juni al kan worden
opgezet.
Jeroen Lenaers (EP voor het CDA)

Het is topprioriteit, want veel Europeanen, vooral mensen die in
grensgebieden wonen of in de toeristische sector werken, zijn sterk
afhankelijk van grensoverschrijdend verkeer en het wordt hoog tijd
dat er weer perspectief geboden kan worden. In combinatie met een
krachtige vaccinatie-inspanning kan het certificaat tevens onze zomer redden. Ook voor families is dit goed nieuws. Doordat men een
certificaat kan ontvangen op basis van een vaccinatie, een negatieve
test of bij recent herstel kan iedereen er gebruik van maken, 0ok kinderen en jongeren waarvoor bijvoorbeeld momenteel nog geen vaccins bestaan.
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Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak

Grootste ergenis in de binnenvaart

Nieuwsbericht van de overheid
Alle 65-plussers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie
tegen het coronavirus. Veel van hen zijn ook al gevaccineerd of hebben een
afspraak gemaakt. Maar nog niet iedereen.
Het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en doen nu een oproep aan alle 65plussers die zich nog niet hebben laten vaccineren: maak nu je afspraak! Via
www.coronavaccinatie-afspraak.nl kan iedereen die geboren is in 1955 of daarvoor
nu een afspraak maken. Mensen kunnen ook bellen met het telefoonnummer dat in
hun uitnodigingsbrief vermeld staat.
Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij samenleving
weer van het slot.
Aalmoezenier

Het ministerie start vandaag een mini-campagne om 65-plussers te wijzen op de
mogelijkheid om alsnog een afspraak te maken. Via huis-aan-huisbladen, social
media, voorlichting op overheidswebsites en via belangenorganisaties voor ouderen wil het ministerie 65-plussers bereiken.
Minister De Jonge: “Het is heel mooi dat alle 65-plussers nu zijn uitgenodigd voor
een vaccinatie. Voor veel mensen is gevaccineerd worden iets waar ze al maanden
naar uitkijken. En terecht. Want met vaccineren bescherm je jezelf en elkaar tegen
corona. Met elke prik komen we een stapje dichterbij het heropenen van de samenleving. Ik hoop dat iedere 65-plusser die dat nog niet gedaan heeft dit weekend alsnog een afspraak bij de GGD gaat inplannen.”
Wie geboren is tussen 1956 en 1960, kan geen online afspraak maken bij de GGD.
Deze mensen worden of zijn al uitgenodigd voor een vaccinatie door de huisarts.
De huisartsen in de laatste provincies krijgen binnenkort vaccins geleverd om de
laatste mensen uit de geboortejaren 1958, 1959 en 1960 uit te nodigen. Zodra dat
zo ver is, krijgen deze mensen bericht van hun huisarts.

“Dat we steeds minder fatsoenlijke ligplaatsen en
auto-afzetplekken hebben. Overal worden mooie
appartementen op en bij ligplaatsen neergezet,
maar voor ons komt er niets voor terug. Wij worden
weggestopt achter tien gesloten hekken, op een
plek waar je niet tot nauwelijks van boord kunt.
Fatsoenlijke faciliteiten ontbreken. Ik vind het niet
meer van deze tijd. In een tijdperk waarin alles
digitaal mogelijk is, lukt het niet eens om voor
schippers een fatsoenlijke code te regelen,
waarmee hekken kunnen worden geopend.”
Madelon van de Wijgaart (in Maritiem Courant, mei 2021)
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Het circusfeest voor de hele familie!

Krachtenbundeling Emesa en NederlandseKerstcircussen.nl voor hooggeëerd publiek
NederlandseKerstcircussen.nl van Duursma Groep Events gaat
nauw samenwerken met Emesa (bekend van onder meer Vakantieveilingen). Hierdoor wordt kerstcircus na corona de mooiste
belevenis in jaren! En de samenwerking zal zich niet beperken
tot circus alleen…..!

Rond de feestdagen in december zijn er in minstens vijf (!) steden
hoogstaande voorstellingen van Nederlandse Kerstcircussen te zien.
Duursma: “Dankzij deze schaalvergroting komt het circus na het corona-tijdperk sterker terug dan ooit. Dé belevenis voor alle leeftijden.
Samen genieten kan weer!’’
Hans Klok boegbeeld Nederlandse Kerstcircussen

De meerjarige overeenkomst tussen de twee specialisten in vrijetijdsbesteding werd eind april ‘corona-proof’ ondertekend in de speciale
VIP-bus voor circusbezoekers. Circusdirecteur René Duursma is
trots op de samenwerking met deze internationale e-commercespeler in de vrijetijds-, retail- en reissector: “Dit betekent een enorme uitbreiding van onze verkoopkanalen en een nog steviger fundament
onder onze ambitieuze toekomstplannen. Want circus na corona is
GEEN illusie, maar voor iedereen bereikbaar topentertainment.’’

Op de tweede plaats investeert Duursma in het beter bekend maken
van circus als cultuurerfgoed. Circus zou je rondreizend variété kunnen noemen. Daarom is Duursma er trots op dat niemand minder
dan HANS KLOK, de allergrootste variété- en circusartiest ooit, ambassadeur wil zijn van NederlandseKerstcircussen.nl. Klok: ,,Ik vind
dit een hele grote eer.’’ Hij zal te zien zijn als hoofdact in Kerstcircus
Haarlem, terug in de regio waar hij opgroeide en zijn eerste trucjes
deed.
Lees verder
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Op de voorgrond vlnr: Dennis Asselbergs, Monique Breevaart (beiden Emesa) en rechts René Duursma. Samen sterk voor topproducties in Haarlem, Oss, Almere, Heerhugowaard en Enschede.

Naast artiest bij de Nederlandse Kerstcircussen wordt Hans Klok hét
gezicht van de Nederlandse Kerstcircussen. Hij adviseert om te verjongen en is de verbinder tussen generaties. Het is dan ook geen
toeval dat in één van de producties het grootste Nederlandse talent
op het gebied van illusionisme te zien is: de nog maar 19 jaar jonge
illusionist Nigel Otermans staat onder supervisie van Hans Klok in de
piste! Voor iedere illusionist het moeilijkste en daarmee hoogste podium!
De beste tickets kunnen nu al worden gekocht via
NederlandseKerstcircussen.nl. Mocht corona onverhoopt de shows
onmogelijk maken; u krijgt gegarandeerd uw geld terug! Dus geen
enkele reden om geen kaarten te kopen!
Beleef de voorpret mee via NederlandseKerstcircussen.nl.
Ga naar https://www.nederlandsekerstcircussen.nl/ voor meer informatie en om kaartjes te bestellen.

Wist u dat wij een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?

← terug naar pagina 1
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Nep-telefoontjes over Vaccinatie

Nog te vroeg voor tweede stap openingsplan
Nieuwsbericht van de overheid

De Fraudehelpdesk ontvangt meldingen van mensen die zijn gebeld door oplichters die hen probeerden wijs te maken dat ze
voor een ’versnelde vaccinatie’ in aanmerking komen.
De oplichters stellen zich voor als ‘Team Thuiszorg’ of de GGD. Zij
geven een (nep)datum door waarop mensen, zogenaamd, gevaccineerd gaan worden. Voordat er gevaccineerd zal worden, moet er
eerst een betaling plaatsvinden. Er wordt vervolgens via WhatsApp
gevraagd om via een Tikkie het bedrag te betalen.
De GGD waarschuwt zelf ook voor deze vorm van fraude. De GGD
vraagt nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Het zijn oplichters
die vragen uit naam van Thuiszorg of de GGD om te betalen. Maak
dus absoluut geen geld over en meld dit bij de Fraudehelpdesk en de
GGD.

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen met
corona is nog te hoog. Het kabinet besloot daarom dat de tweede stap in het openingsplan niet gezet kan worden op 11 mei.
Op z’n vroegst wordt deze tweede stap op 18 mei gezet. Het kabinet
besluit volgende week, op dinsdag 11 mei, of dat kan. Het
gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten
over de 7 dagen ervoor moet dan zijn afgenomen.
In deze tweede stap mogen buitenlocaties, zoals dierentuinen en
pretparken, open. Ook kan dan onder voorwaarden weer binnen en
meer buiten gesport worden. Op 11 mei horen we ook meer over reizen naar het buitenland.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden:
handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij
klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan. Zo kan
er sneller weer meer.

Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee zorgen wij er o.a. voor dat
we binnenkort weer kunnen zingen
in ons koor De Waalkanters.
Kees Lagarde, zanger

← terug naar pagina 1
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OVERLEDEN
Op maandag 3 mei is, in de leeftijd van 70 jaar, Theo van de Wijgaart
overleden.
Echtgenoot van Thea van de Wijgaart – van Deurzen.
Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 7 mei om 17.00 uur. Indien u de
plechtigheid wilt volgen via livestream, zou u dan voor donderdag
20.00 uur een e-mail willen sturen naar: manuethor94@gmail.com.
Heeft u nog persoonlijke herinneringen aan Theo? Wij zouden het fijn
vinden als u die met ons wilt delen via deze link:
www.memori.nl/gedenkplaats/theo-van-de-wijgaart
Correspondentieadres: Marcandostraat 4, 3223 PC Hellevoetsluis.

← terug naar pagina 1
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Ton Zwaans; Eloy Lischer, m/s “Ilze”; dhr. Sjef Bom;
Rosa de Keijzer.
Monique Bosman; mevr. Adams-de Leeuw; Noa Poppelier.
Dhr. Jan Buil, m/s "Aurora”; mw. Lies Brugman-Stenssen v/h
“Gerlie”; Lilian van Bernebeek; An¬dres van Ingen;
Gerda Zwaans; Erica Bouwman.
Richard Driessen; Demi van Tiem.
Jessica Verberck-Minnema; Nadine Mooren, m/s "Prudentia";
Herman v.d. Wijgaart m/s “Jasmijn”; Liane Pauwels; Juul Nuij.
Dhr. Joop van Megen.
Heinz Valk m/s “Kim”; Mandy van Thiel “Kronenburg”;
Loraine van Meegen.
Mieke Bosman-Nuy, “Tonny”; Joep Nuy;
Hans Jacobs.
Patricia Broeken; Berdina van Megen-Burgers.
Elwin Buil; Marietje v.d. Wijgaart-Derksen m/s “Jasmijn”;
Sjaan Blom; Rosalie Heijmen.
Rens van Dode¬waard, m/s "Felix"; Kevin Stobbelaar en
Kim Stobbelaar.
Hans Vermeeren; John Lischer.
Yvonne Bruins-Theunissen; Iris Jansen; Mick Wigman.
Rosemarie Sep; Ali Stevens-Danser m/s “Theo-Hendrik”;
mevr. Tiny Janssen; Johan Bosman.
Floris Storm en Joost Storm; Ben van Tol;
Christy Bouman m/s “Sailing Home”; Naomi de Zwart.

ZONDAG 9 MEI 2021
Dhr. Theo van de Wijgaart, Mevr. Ursula Hemmerle-Siebers,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
Tjek van Ophuizen, Miep en Gerard en Elisa Wennekes-Heijmen,
ouders Lameijer-van Dommelen,
ouders van Neijenhof-van de Vooren “Johanna-N”,
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’ en Claire Driessen,
Geoffrey Keizer ms. Avanti, ouders Harry Mooren en Nelly Mooren,
mw. M. Kooren-Klarenaar en ouders Klarenaar-Hoenerop,
Wil en Jan van de Ven, dhr. H. Sep "Hunter", Jan Sep, Cor en
George Sep, Magda Sipkema, dhr. G. van Laak,
dhr. J. van der Hoeven v/h Bituma l, pater Sjef van Dooren sdb,
ouders Wanders-Booltink en overleden familieleden,
dhr. Kris van Meel.

ZONDAG 16 MEI 2021
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
mw. Paulina Wams-van Steen, v/h ms Dieu Donné,
ouders Frans en Corrie Dirkse-Kriesels,
Peter Blom en Piet Gradussen, dhr. Frans de Vroedt,
dhr. Jan Derksen, mevr. Gerrie Bennik, ouders Kersten-van Laak,
Leon en Jean Leijten en Leon,
dhr. Jan Sep, Hans, Cor en George Sep, dhr. Piet van Megen,
dhr. Johan van Zijl, ouders van Laak-van Dyck.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Cor Geerts.
RAAMSDONKSVEER, GROTE KERKSTRAAT
67, 4941 DN.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543
JG.

* Mevr. Corrie Buijks-Oom, (Proteion Roncalli kamer 330).
ROERMOND, ORANJELAAN 79, 6042 BC.

* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning
4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84, 6641 BG.

* Mevr. Claartje Kersten-de Jong.
NIJMEGEN, BREEHOFSTRAAT 44, 6542 RB.

* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.

* Dhr. Henk Lischer (Zorggroep Maas&Waal
Revalidatie- en Behandelcentrum Waelwick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

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

* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (De Honinghoeve
– afd. Bloesemhof).
NIJMEGEN, ALBANYSTRAAT 7, 6544 RA.
* Dhr. Antoon Bos (Afd. Mulderskop – kamer
351).
ZORGHOTEL GROESBEEK, BOSLAAN 218,
6561 LE.
* 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.

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 van de Kleij. (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
* Dhr. Karel Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 6F, 4156 JT.
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.

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

Zo. 9 mei
11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
Hemelvaartsdag. (Kantoor gesloten)

7.00 uur

Do. 13 mei

8.30 uur

11.00 uur
13.00 uur
Vr. 14 mei
Zo. 16 mei

11.00 uur

Zo. 23 mei

11.00 uur

Ma. 24 mei
Zo. 30 mei

11.00 uur

Dauwtrappen vanaf parkeerplaats rest. St.
Walrick (onder voorbehoud).
H. Mis in de open lucht bij de ruïne in Overasselt.
Na afloop pannenkoeken eten bij rest. St. Walrick
(voor eigen rekening). (Onder voorbehoud).
LET OP!
Gaat bovenstaande NIET door dan H. Mis aan
boord van ons kerkschip.
Eerste Communieviering van Elsa Scholting.
Alleen voor familie.
KSCC Schipperscentrum gesloten.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
Eerste Pinksterdag. Eucharistieviering aan
boord met als speciaal concelebrant onze
referent Mgr. H. Smeets. Bisschop van
Roermond.
Tweede Pinksterdag. GEEN eucharistieviering.
KSCC Schipperscentum gesloten.
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.

← terug naar pagina 1
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING CBOB
Het bestuur van de CBOB nodigt u van harte uit tot het bijwonen van
haar jaarlijkse algmene ledenvergadering welke plaatsvindt D.V. zaterdag 22 mei 2021 van 10.00u-11.30u in de Koningskerk te Rotterdam. Het bestuur is verheugd om in deze bijzondere tijd toch een
fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren. Met inachtneming van
de COVID-19-maatregelen geldt een maximum van 50 personen.
Wilt u de bijeenkomst in Rotterdam bijwonen? Meldt u zich dan uitsluitend op vrijdag 21 mei 2021 aan per e-mail op cbob@bln.nl.
Alle aanmeldingen die op vrijdag 21 mei binnenkomen krijgen volgens 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' principe, een bevestiging om met maximaal 1 persoon per lidmaatschap te komen; vol is
vol. Gelijktijdig zal op 22 mei de bijeenkomst live gestreamd worden
voor de thuisbijvers; deze is te bekijken via deze link.
Het bestuur roept leden op die zitting in het CBOB-bestuur willen nemen om zich nu kandidaat te stellen. Bent u diegene die
zich in wil zetten voor de CBOB via een bestuurslidmaatschap; mail
dan vóór 7 mei 2021 uw kandidatuur met uw motivatie aan
cbob@bln.nl
Klik hier voor de agenda van de ledenvergadering. De komende weken ontvangt u nog diverse mails om te stemmen over bestuursverkiezingen en het financieel jaarverslag 2020. Berichten hierover
zullen worden medegedeeld tijdens de ALV. U ontvangt tijdig nog
een herinnering voor aanmelding op 21 mei.
Graag tot ziens D.V. zaterdag 22 mei!

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

← terug naar pagina 1
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Waalschip Céphée
Uniek schip dreigt voor altijd te verdwijnen als de Stad
Antwerpen haar zin krijgt.
In 2019 is een waardestellend onderzoek uitgevoerd over de collectie varend erfgoed van de Stad Antwerpen. Uit dit onderzoek blijkt
dat het walenschip Céphée uniek is, maar de huidige staat van het
vaartuig (helaas) ook bijzonder slecht is. De conclusie is dat het behoud van het schip in haar geheel zonder ingrijpende bijkomende
acties niet op korte, noch op lange termijn gegarandeerd kan worden.
Vanwege geplande werkzaamheden aan de Scheldekaaien moet het schip
verplaatst worden. In het
voorbije jaar zijn alternatieve
manieren onderzocht om de
uitzonderlijke erfgoedwaarde
van dit schip te behouden
door verplaatsing en/of documentatie.
De initiële voorkeur was om het schip te willen verplaatsen naar de
Droogdokkensite, al waar een gepaste overkapping zou worden
voorzien. Echter zo is gebleken dat deze verplaatsing zeer kostelijk
én risicovol is. Ook renovatie zou een te groot beslag leggen op de
middelen van de Stad Antwerpen en ten koste gaan van het behoud
en beheer van de ander stukken in de collectie.
Daarom is het besluit tot ontzamelen genomen. Dit gebeurt door middel van een uitgebreide registratie, documentatie en fragmentarisch
behoud en ontsluiting van onderdelen van het schip. Zo worden de
erfgoedwaarde en mogelijkheid tot later onderzoek behouden.
Het unieke walenschip dreigt dus nu verdwijnen.

Geschiedenis van het vaartuig
Het houten binnenvaartschip Céphée werd in 1937 gebouwd op de
scheepswerf Prévost frères et Blond in Merville (Frankrijk). Het is een
zogenaamd walenschip (ook Waal, walenbak of Doornikenaar genoemd), een type vrachtschip met balkvormige romp zonder kiel. Deze vrij lichte constructies hadden een groot laadvermogen (396 netto
ton) en waren bestemd om gejaagd of gesleept te worden.
De meeste walenschepen hadden midscheeps een ingebouwde roef,
die aanvankelijk als paardenstal werd gebruikt. Indien de schipper
geen paard bezat, dan moest hij beroep doen op een voerman die
het schip met zijn paard voorttrok. Soms joegen de schipper of zijn
vrouw de schepen voor kleine afstanden. Bij gunstige wind kon een
zeiltuig worden gehesen. In 1906 bestond de Belgische vloot binnenschepen voor ongeveer 50% uit walenschepen. Het type kwam veel
voor tot in de jaren 1930.
De motorisering en de schaalvergroting van de binnenvaart zorgden
voor het verdwijnen van de Walenschepen in het midden van de
20ste eeuw. Bovendien geraakten de houten walenschepen snel beschadigd door de nieuwe mechanische laad- en lostoestellen.

← 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.

Zaterdag komen we aan in de jachthaven van
Chalons sur Saône. Zondag zijn we in de kathedraal naar de mis geweest. Een prachtige
kerk. Er was markt op het plein en Miek heeft
daar wat groenten en fruit gekocht. lk had
graag De Telegraaf gehad, maar die was al
uitverkocht. Achter ons lag een Hollander met
een mooie boot. Daar ben ik gaan vragen of
hij De Telegraaf al uit had. Maar ik had weer
pech, want hij kocht nooit een krant in het buitenland. Hij vroeg me of je hier havengeld
moest betalen. Toen vroeg ik of hij in Holland
een jachthaven wist waar je water en stroom
kon krijgen zonder te betalen. Nee, die wist hij
niet. Maar nu komt het mooie. Toen ik maandagmorgen om half zes opstond om ons bootje een wasbeurt te geven, omdat het daar
overdag te heet voor was, zag ik mijn Hollandse buurman voorbijvaren. lk wilde nog groeten, maar hij keek de andere kant op. Om half
acht kwam de havenmeester het havengeld
ophalen. Hij vroeg waar die andere Hollander
was gebleven. Die is om half zes vertrokken.
Zonder te betalen. Hij had zijn watertank vol
gemaakt en zijn vrouw had nog even de was
gedaan met stroom van de wal! lk zou me
dood schamen! En boot hebben waar je u tegen zegt en dan zo wegvaren! Geen wonder
dat de Hollanders geen goede nam hebben.
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De Belgen hebben het ook altijd over die zuinige Hollanders.
Zo hoorde ik laatst nog een mooie bak. Er zaten twee Hollanders in het café. Ze hadden
flink doorgedronken, maar op een gegeven
moment moesten ze afrekenen. Ze kregen
ruzie wie de rekening moest betalen. De ober
had het even aangekeken en zei: lk weet het
goed gemaakt. lk ga een emmer water halen
en wie het langst zijn hoofd onder water kan
houden hoeft niet te betalen. Ze zijn allebei
verzopen!

geen spijt van al het zweet dat de tocht ons
had gekost. Zoiets moois hadden we nog
nooit gezien. De kerk was van binnen helemaal bekleed met mozaïeksteentjes. Onze
lieve Heer is met een ezeltje begonnen, maar
hij heeft nu hier en daar aardige buitenhuisjes! We hebben buiten nog op een terras gezeten, waar je over de hele stad uitkeek. Wat
is het leven toch mooi! zeiden we tegen elkaar. Als je niets onderneemt en alleen maar
diepe zuchten zit te slaken ben je verkeerd
bezig.

We varen tegen acht uur weg en zijn om twee
uur 's middags in Macon. Het stadje ziet er
gezellig uit met een boogbrug als in Maastricht. Tjonge, tjonge, wat is het heet! Eerst
maar weer de Saône in om af te koelen. Tegen de avond, toen het wat koeler was, zijn
we de stad gaan bezichtigen. De volgende
dag beginnen we vroeg te varen om minder
last van de hitte te hebben. Rond de middag
zijn we in Lyon. Er zijn veel mooie kades om
vast te maken en we liggen uiteindelijk midden in de stad. Het is gloeiend heet: 42 graden. lk was nat van het zweet, terwijl ik me
toch zo min mogelijk bewoog. Als je hier in het
zuiden woont moet je daar wel aan gewend
zijn, denk ik.

Wordt vervolgd.

Tegen de avond zijn we de oude stad in geweest. Daar vind je het ene eethuisje naast
het andere. Boven op de berg zagen we een
kerk en we stonden in twijfel of we die wel
zouden halen in deze hitte. Maar we zijn niet
van suiker en we hebben het er toch op gewaagd. Toen we in de kerk waren hadden we
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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
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