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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Eerste Pinksterdag: bezoek van Bisschop Harrie Smeets, referent
van ons pastoraat in de Bisschoppenconferentie.
We kunnen terugkijken op een inspirerende viering. We vierden ook
dat het KSCC -Parochiecentrum 45 jaar bestond. In de vorige editie
van de Cristoffel Nieuwsbrief heeft hierover kunnen lezen. Natuurlijk
was het jammer dat niet iedereen bij deze viering aanwezig kon zijn,
maar in dat probleem voorzag de livestream. Het mini kerkkoortje
met Dinie Jacobs (fluitiste) en Martien (organist/pianist) deden hun
best evenals de koster. Daarbij vergeten wij de bloemverzorging en
de door Paul goed verzorgde liturgieboekjes niet.

Mgr. H. Smeets
Maandag jl. bereikte ons het bericht dat bisschop Harrie Smeets, een
lichte herseninfarct heeft gehad. Natuurlijk zijn we geschrokken van
dit bericht.
We wensen hem een spoedig en algeheel herstel. Een gebed en een
kaars zijn voor hem hopelijk een sterkende steun (zie verder
pagina 9)
Zondag 30 mei vierden we in de heilige
Mis het feest van Maria Hulp der Christenen.
Onder deze titel heeft Don Bosco Maria
vereerd. De Salesianen en de zusters van
Don Bosco zetten deze traditie voort. Normaal wordt dit feest door de Salesianen en
de zusters van Don Bosco gevierd op 24
mei. Maar omdat op 24 mei het Tweede
Pinksterdag was is het naar zondag 30
mei opgeschoven. Maria neemt een belangrijke plaats in ons leven. In de aula
staat zij op een sokkel altijd omgeven met
mooie bloemen. Voor haar beeltenis staat
een bijzonder kaarsenstandaard: een levensboom.
Tegenwoordig worden er in de zondagse
Mis tijdens het bidden van het Weesgegroet drie kaarsjes aangestoken: Geloof,
Hoop en Liefde.
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De laatste reis van zuster Vincentia

Oprechte dank
Op dinsdag 25 mei mocht ik mijn 80ste verjaardag
vieren. Het is ondanks Corona een fijne - mini corona
veilige - verjaardag geworden. Er waren de nodige slingers en posters met 80 opgehangen, voor het geval dat iemand dit vergeten
zou zijn. ’s Morgens, koffietijd met de vaste ploeg medewerkers en
vrijwilligers koffie en vlaai en natuurlijk een drankje.
Dank voor vele, ja zeer, vele telefoontjes, mails, berichtjes, appjes,
kaarten, brieven en cadeaus overal vandaan. Het mooiste van alles
is toch de goede wensen die gedeeld worden. Het is heel bijzonder
deze hartverwarmende belangstelling te mogen delen.
Natuurlijk zou ik graag persoonlijk willen bedanken
maar dat zou veel tijd kosten en die besteed ik
graag aan de gemeenschap. Met elkaar starten
wij een nieuw levensjaar.
Wij hopen nog veel voor
elkaar te kunnen betekenen in vreugde en verdriet,
maar vooral in die gewone
dingen van dag.

Een nieuwe
reiskoffer.

Donderdag 27 mei is de urn met de as van zuster Vincentia naar
haar laatste rustplaats begeleid. Eerst een heilige Mis in de kapel
van het klooster van de zusters in Maastricht. Aanwezig waren de
zusters, de familie natuurlijk, Tonny van der Veeken en ondergetekende. Aansluitend naar de begraafplaats Rijckholt waar ze in een
speciaal voor urnen gedolven graf is neergelegd.
Na de bijzetting gingen we terug naar het klooster voor een goed
verzorgde lunch.
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De laatste reis van zuster Vincentia
Op donderdag 27 mei werd de urn met de as van zuster Vincentia bijgezet
op begraafplaats Rijckholt in Maastricht.
Aanwezig waren de zusters, de familie, namens het KSCC Tonny van der
Veeken en aalmoezenier B. Van Welzenes.
Voor de bijzetting was er een heilige Mis in de kapel van het klooster van de
zusters in Maastricht.

← terug naar pagina 1
VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Christoffel Nieuws pagina 5

Versoepelingen coronaregels

Nu de nodige versoepelingen vrijdag jl. zijn aangekondigd moeten de kermis, het circus en de cruisevaart ook aan
de slag kunnen. In de persconferentie van demissionair ministerpresident Rutte vrijdag jl. werd aangegeven dat de kermis en circus
nog niet open mogen. Wellicht in de volgende stap in het openingsplan van de overheid.

Gevolgen
versoepelingen
voor het KSCC
en de parochie

Natuurlijk wordt er achter de schermen gewerkt om een versnelde
mogelijkheid tot opening van de kermis mogelijk te maken. Vorig jaar
is er al een aantal coronaveilige kermissen geweest. Het is niet uit te
leggen dat de pretparken wel open mogen en de kermis niet.

Nu er een aantal versoepelingen van de coronaregels vanaf 5 juni
van kracht wordt, zijn de volgende maatregelen genomen:

Natuurlijk pleiten we ook voor een snelle opstart van de cruisevaart
en de vakantiereizen.

● Zondag wordt er na de h. Mis een kopje koffie geschonken. Men
moet wel aan een tafeltje zitten. De koffie wordt rondgebracht. Er
kan ook een drankje geserveerd worden.
● Belangrijk blijven de volgende regels: wanneer men verkouden is
en/of hoest thuisblijven, de 1,5 meter afstand houden. Hoesten en
niesen in de ellenboog, bij binnenkomst de handen reinigen, naam
noteren.
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En verder
VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEDe staf heeft zich maandag jl. beraden over de toeTAFEL
komst van de KSCC- en parochie-activiteiten.
Wij hopen dat de activiteiten zoals het kerkkoor, de Waalkanters,
de Soos met, de gymclub weer vanaf september mogelijk zijn.
We gaan ervan uit dat iedereen zo sociaal is dat hij of zij, uit eigenbelang en in het belang van de ander zich heeft laten vaccineren of
testen.
Wanneer iemand zich niet laat vaccineren of testen is dit alleen jammer. Alleen samen werken wij de pandemie de wereld uit.
Gelukkig zijn, zo horen wij, de meesten uit onze gemeenschap gevaccineerd en die nog niet aan de beurt zijn laten zich wanneer zij
opgeroepen worden wel vaccineren.
Er is, zo stond er in de media te lezen, een Europees pasje in de
maak, als bewijs dat men gevaccineerd is.

Vrijdag jl. opening van de Boekenweek
Goed om eens een boekenzaak binnen te wandelen. Lezen verrijkt
je taal. Bij aankoop van een boek krijgt u nu het boekje, getiteld Wat
wij zagen van Hanna Bervoets als Boekenweekgeschenk.
Een boek lezen verrijkt kennis en taalschat. Het is toch anders dan
lezen via een smartphone of e-reader. Wandel gewoon eens binnen.

a Ha
H
a
H
a
Ha H

Ha Ha

MOP

Een jongen vraagt zijn vader tijdens het eten:
"Pap, zijn insecten goed om te eten?"
"Ik wil het er niet over hebben tijdens het
eten," antwoordt de vader.
Na het eten vraagt de vader,
"Nou, zoon, wat wilde je me vragen?"
"Oh, niets," zegt de jongen.
"Er zat een vlieg in je soep,
maar die is nu weg."

Ha
a
H

Christoffel Nieuws pagina 7

← terug naar pagina 1
VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

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.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (l.) ontvangt informateur Mariëtte Hamer (r.)

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.

Kabinetsformatie
Nog even een aanvullende opmerking: het zou goed zijn wanneer de
leiders in de christelijke kerken ook door de informateur uitgenodigd
worden voor een gesprek. Waarom?
De kerken hebben diaconie als taak in het vaandel staan. In de grote
sociale problemen waarin veel mensen verzeild raken door welke
omstandigheid ook kunnen zij voor hen een luisterend oor of een
arm om de schouder bieden.
Dus bisschoppen, kloosteroversten, leiders van Protestantse kerken
kom naar buiten en verhef uw stem. Zoek ook verbinding met de
moslimgemeenschap. Ook zij is in dit proces onmisbaar.
Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij samenleving
weer van het slot.
Aalmoezenier

REINPLUSFIWADO.COM
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VAN DE BESTUURSBrief aan het FORUM
EN DIRECTIETAFEL
Het FORUM is een mondiaal oecumenisch platvorm

voor aalmoezeniers pastores en pastorale medewerkers die werkzaam in de kermis en circuswereld.
Omdat ook wij elkaar in deze pandemie niet live kunnen treffen stuurt
het presidium de leden bij hoogtijdagen een Nieuwsbulletin.
Met Pinksteren was dit Nieuwsbulletin met de volgende tekst:

Beste FORUM leden,

Pinksteren mei 2021

Van harte hopen wij dat jullie allemaal gezond zijn en dat jullie en veel
mensen uit jullie gemeenschap gevaccineerd zijn.
Het feest van Pinksteren is in aantocht. Wij gaan ervan uit dat de
Heilige Geest ons in deze moeilijke tijd terzijde staat.
Met betrekking tot de jaarvergadering van het FORUM:
In september neemt het bestuur van het Festival Monte Carlo in Monaco
het besluit of het festival in 2022 doorgaat of niet. Alhoewel het aantal besmettingen in Europa afneemt zijn er in betrekking tot de pandemie in de rest van de wereld nog grote zorgen. Nog niet voor iedereen in de wereld is vaccinatie beschikbaar. En
aangezien artiesten uit heel de wereld het festival in Monaco mogelijk maken, ligt er een
grote druk op de verantwoordelijkheid van het bestuur om een verantwoord besluit te nemen. Wij wachten het besluit af.
Ondertussen zijn er in de diverse landen weer versoepelingen van de lockdown. Hopelijk
kunnen binnen een paar weken weer coronaveilige kermissen gehouden worden. Alhoewel
diverse landen bedrijven financieel ondersteunen, worden er op economische vlak zware
klappen toegebracht.
Maar niet alleen economisch: ook sociaal maatschappelijk staat het water veel kermis- en
circus- maar ook binnenvaartmensen tot aan de lippen.
Wij hebben niet de mogelijkheid om de financiële zaken op te lossen, maar we kunnen een
luisterend oor bieden. We kunnen verbinding maken tussen onze gemeenschap en de
overheid, vakorganisaties van kermis, circus en binnenvaart ondersteunen en ervoor zorgen dat onze kinderen naar school gaan. Er zijn voor mensen die het niet meer zien zitten.
Kortom, wij hebben een scala aan mogelijkheden die geen geld kosten, maar van vitaal belang is. Namelijk: er zijn voor de mensen en bij de mensen: het hart van ons werk.
Wij als pastores kunnen de mensen waar mogelijk diaconale hulp bieden door er te zijn.
Interessant zijn de nieuwe mogelijkheden om contact met de gemeenschap te houden: een
video boodschap, de social media, livestream uitzendingen. Complement voor hen die dit
soort initiatieven bedenken en vormgeven. Deel ze met elkaar. Wij kunnen altijd van elkaar leren.
Bidden wij tot de Heilige Geest: dat wij de kracht en de Geest die Hij ons schenkt mogen
gebruiken ten dienste van het welzijn van onze mensen.
Veni sancte Spiritus.
Van harte wensen wij u een goede gezondheid, blijheid, werkkracht en vreugde.
En Blijf gezond.
B.E.M. van Welzenes sdb
Secretaris generaal FORUM

Torsten Heinrich
Vice secretaris generaal FORUM a.i.
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Boekenweek 2021
Vorige week is op de persconferentie door demissionair premier
Rutte aangekondigd dat de boekhandels vanaf 28 april weer
zonder afspraak toegankelijk zijn. Dat geeft boekhandelaren de
ruimte om weer te openen voor de Boekenweek 2021, die we
van 29 mei tot en met zondag 6 juni zullen vieren.

Mgr. Smeets had licht herseninfarct
Roermond, 30 mei 2021 - Bisschop Harrie Smeets van Roermond
werd eergistermiddag opgenomen in het Laurentiusziekenhuis
in Roermond, nadat hij plotseling onwel was geworden. Uit het
medisch onderzoek is gebleken dat hij een lichte herseninfarct
heeft gehad. Dat heeft bisdomwoordvoerder Matheu Bemelmans
vandaag laten weten.
Het gaat inmiddels weer beter met de 60-jarige Smeets. “Hij heeft
goede hoop geen blijvende gevolgen hiervan te ondervinden. De bisschop zal zeker nog enige dagen in het ziekenhuis moeten blijven ter
observatie en voor nader onderzoek”, aldus Bemelmans.
De Limburgse kerkleider dankt iedereen voor het medeleven en gebed. “Ik heb een goede engelbewaarder gehad,” zo laat hij vanaf zijn
ziekbed weten. De bisschop dankt ook de medewerkers van het ziekenhuis voor de goede verzorging. “Zij zijn de menselijke engelen die
zich onder ons bevinden.”
Van diverse kanten komen vragen binnen of het mogelijk is om de
bisschop te bezoeken of hem een bericht te sturen. De betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld, maar Mgr. Smeets heeft momenteel
vooral rust nodig. Het is daarom niet mogelijk om hem te bezoeken.
Daarom ook het vriendelijk verzoek om geen berichten of beterschapswensen rechtstreeks via app of e-mail naar de bisschop te
sturen. Het is op dit moment te vermoeiend voor hem om daarop te
antwoorden. Wie toch een bericht wil sturen, kan dit sturen worden
naar het bisschopshuis (Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond) of
mailen naar de secretaris van de bisschop. Hij zal er zorg voordragen dat alle berichten bij de bisschop terechtkomen. Stuur e-mail

Het Boekenweekgeschenk van Hanna Bervoets en het Boekenweekessay van Roxane van Iperen zijn dan eindelijk door heel Nederland te lezen. Om de drukte te spreiden en winkel- en
bibliotheekbezoek voor iedereen veilig te houden, zijn deze uitgaven
de hele maand juni beschikbaar.
De Boekenweek is het bekendste jaarlijkse feest in de boekhandel
rondom het Nederlandstalige boek. Hanna Bervoets schreef het Boekenweekgeschenk Wat wij zagen. Bij besteding van € 15,00 aan Nederlandstalige boeken krijgt u het Boekenweekgeschenk van
Boekhandel Berne cadeau. Roxane van Iperen heeft het Boekenweekessay geschreven: De genocidefax. Het is te koop voor € 3,75.
Ook kunnen lezers hun favoriete auteurs ontmoeten tijdens de (coronaproof) Boekenweektournee en zullen er tijdens de Boekenweek
door het hele land festiviteiten worden georganiseerd.

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

Nu geaccepteerd moest worden dat de eerstvolgende versie
van belangrijke wandeltochten zijn doorgeschoven naar 2022, is
het weer een mooie uitdaging om alles op peil te houden of te brengen. Zo dachten de kernleden van het KSCC 4Daagse-verzorgingsteam er ook over en hebben na een inventarisatie de lopende zaken
en ontwikkelingen doorgenomen en samen met de aalmoezenier een
plan van aanpak, met actiepunten, samengesteld om o.a. de te gebruiken faciliteiten weer op orde te krijgen. Met de werfbeurt zijn er
ongemerkt of bewust materialen in de container van Shipyard Millingen terecht gekomen. En er moet aandacht zijn voor degelijkheid,
gebruiksgemak en veiligheid. En ook zal er bewust, net als voorheen, met hygiëne moeten worden omgegaan, uiteraard smetvrees
mijdend. Het gaat er een ieder om dat in juli 2022 alles weer staat
voor de 104e Nijmeegse 4Daagse.
Mooi om te zien dat veel mensen zorg hebben voor hun hebben en
houden, maar de ogen ook gericht houden op de medemens. Dat is
de laatste veertien maanden zeker zichtbaar geweest, o.a. bij de milieustraten van veel gemeenten, en ook bij de bouwmarkten. Of het
geforceerd was is niet aan de orde, het was meer de gelegenheid die
mensen er toe bracht de woonruimte bescheiden of groots aan te
pakken. Minder eenvoudig was het om de contacten tussen de mensen op een hoog niveau te houden. En toch werden er wegen gevonden om een bezoekje te brengen, niet altijd door de deur uit te gaan,
maar door beeldbellen bijvoorbeeld.
Onderhoud is daar waar het kan ook zeer nodig voor het eigen lichaam. Dat is zowel een kwestie voor de korte termijn als voor de
lange termijn. Goede verzorging en een optimaal bewegingspatroon
kunnen menigeen helpen en daar waar een en ander niet genetisch
is bepaald, kan er veel worden gestuurd. Om het wandelen een extra
stimulans te geven worden er wandeltochten aangeboden die in hun
routes prachtige vergezichten kennen. En dat kan ook in Nederland,

niet alleen vanuit een woontoren, maar ook bij het bereiken van een
rivierdijk of vanaf een brug. Dat zal bij een wandeling in Drenthe, zoals die op 5 juni wordt aangeboden, misschien minder het geval zijn,
maar ontdekkingen zijn er dan zeker. Het gaat om vijf parcoursen in
de zogenaamde cultuurhistorische TT-wandeltocht. Wie op zoek is
naar een afwisseling kan vanuit Hooghalen, Rolde, Borger, Grolloo
en Schoonloo zijn beste beentje voor zetten.
Twee weken geleden werd de inschrijvingsmogelijkheid van de Alternatieve Vierdaagse aangekondigd, nu wordt de gelegenheid genomen om de Avondvierdaagse 2021 Home Edition nog eens aan te
kaarten. Op vier dagen, het mag ook overdag, wordt er gewandeld
en via een speciale app wordt de afstand gemeten. Vooralsnog is
ook dit nog in een klein gezelschap, zoals een gezin. Dit is mogelijke
tot 31 juli 2021. Inschrijven kan via website Avond4daagse.
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.
Zolang evenementen nog niet mogen plaatsvinden zijn de mogelijkheden nog beperkt.
Henry Mooren
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Een vakantie die we niet zijn vergeten

Toen we in Amsterdam grind lagen te lossen en onze jongens in de
grote vakantie aan boord waren, kwam hun vader met een leuk idee.
Er was toen ook een vriendje van het internaat bij ons aan boord.
Zijn vader en moeder lagen nog maar net in Rotterdam met hun
schip op de beurs en ze waren nog lang niet aan de reis. Mijn man
vroeg aan de jongens en mij: ‘wat vinden jullie ervan, als ik ga bellen
of we wat kleine klusjes aan de motor kunnen gaan repareren in Volendam. Naast het haventje kunnen we aan de wal liggen. Ze geven
prachtig weer op en dan kunnen jullie zwemmen en bootje varen. En
dan vragen we of jouw vader en moeder ook komen en dan kunnen
ze jou ook weer meenemen voor de rest van de vakantie.’

De jongens en ik vonden het een leuk idee en mijn man ging bellen
en kwam met een lachend gezicht terug. Hij vertelde dat we konden
repareren in Volendam. De ouders vonden het ook leuk en die kwamen ook. Toen we leeg waren werd het ruim uitgeboend, want de
jongens gingen in het ruim slapen en de ouders bij ons achterop.
Toen we in Volendam lagen was het ruim droog en legden we een
dekkleed op de buikdenning in het ruim, voor de luchtbedden en een
lamp erbij. En zo hebben we met de ouders en het vriendje Volendam gezien en met de boot en de aanhangmotor gevaren. We zijn
nog naar Marken geweest met de passagiersboot en het leukste
komt nog, want op zaterdagavond werd er in het haventje van Volendam een heel leuk muziekprogramma opgenomen voor de t.v. waar
alle kinderen en onze jongens naar mochten komen kijken. Waar alle
bekende artiesten van Volendam optraden. En weet u wie nog meer
in het ruim heeft geslapen? Onze hond.
Nog altijd zijn we deze vakantie niet vergeten. Gewoon in ons eigen
land, waar we hebben gezwommen en met de boot gevaren. En genoten van Volendam, waar wij niet werden gezien als toeristen, maar
als schippers die lagen te repareren.
Sina Leeuwestein
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Een nieuwe rubriek
In ons archief hebben wij heel veel foto’s van vele jaren geleden. Wij
weten niet altijd wie erop staat. Weet u het wel, laat het ons weten.
WIE IS WIE? WIE IS WIE? WIE IS WIE?
Deze keer beginnen met 1 foto waarvan wij de namen van de personen zoeken en waar en wanner de foto genomen is. Deze personen
kunnen de foto digitaal toegezonden krijgen. Mogelijk dat wij de volgende keer met meerdere foto’s in deze rubriek terugkeren.

Een gymbericht van Jan

01

Beste leden van de gymnastiek-club
Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we onze laatste gymles
hebben gehad. Het lijkt veel langer. En dan kruipt het idee in mijn
hoofd. Was dit het dan? Is het nu afgelopen? Zeker omdat er geen
contacten mogelijk zijn.
En nu moeten we afwachten wat er eventueel na de vakantie weer
kan of mag.
De meesten zullen wel denken: ‘ik ben nog fit en kan nog veel’, maar
in het afgelopen najaar hebben Miep en ik in de huiskamer het programma op muziek uitgevoerd en ik kan je vertellen we zijn ons rot
geschrokken wat er nog van de conditie over is die we hadden opgebouwd.
We moeten ook nog wachten wat betreft mondkapjes en of nog de
anderhalvemeterafstand bestaat, want dan staat de helft binnen en
de andere helft buiten of we moeten het schip verbouwen. We zullen
nog even geduld moeten hebben.
Ik hoop dat we elkaar nog een keer kunnen zien bij een kopje koffie.
Blijf gezond en hou de moed er maar in. Tot ziens of horens.
Veel groeten van Jan en Miep Hoks.

Mail ons: info@kscc.nl of bel 024-377 75 75 en vermeld het nummer
van de foto.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mieke Bosman.

← terug naar pagina 1
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CBOB REIKT WISSELTROFEE 2021 UIT AAN LOVT

Zaterdag 22 mei jl. reikte CBOB-voorzitter Marco Oosterwijk de
CBOB binnenvaartondernemers wisseltrofee 2021 uit tijdens de
ALV van de CBOB in de Koningskerk te Rotterdam. LOVT voorzitter Patricia Rutjes die nietsvermoedend aanwezig was, werd
verrast met de uitreiking dit jaar aan het LOVT en kreeg de grote
trofee overhandigd.
Motivatie van de CBOB luidt:
'Deze wisseltrofee wordt uitgereikt aan
het LOVT voor alle inzet en het werk
voor en namens de ouders van de trekkende beroepsbevolking. Zo is deze
groep vertegenwoordigd als partner
met één krachtige stem aan de politieke
tafel van wet- en regelgeving om onder
andere de onmisbare subsidieregeling
voor het voortbestaan van de internaten
te waarborgen. Zo kunnen de kinderen
van de trekkende beroepsbevolking
veilig onderdak en goede scholing blijven genieten, opdat hun ouders hun
onmisbare werk kunnen uitvoeren en
kunnen bijdragen aan het voortbestaan
van hun branche.'
Patricia nam verheugd
met een dankwoord
de wisseltrofee,
oorkonde, miniatuurtrofee
en de bloemen in ontvangst.

← terug naar pagina 1
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JUBILEUM
Op vrijdag 11 juni zijn Joop en Nellie van Megen 50 jaar getrouwd.
Wij feliciteren Joop en Nellie met hun gouden huwelijk. Nog vele jaren!
U kunt uw felicitatie sturen naar: Kampsestraat 33, 6687 AS
Angeren.

OVERLEDEN
Op dinsdag 1 juni is, in de leeftijd van 91 jaar, Petronella
Johanna (Ella) Schimmel – Herts overleden. Weduwe
van Jan Schimmel.
Op zaterdag 5 juni om 11.00 uur wordt van Ella afscheid
genomen aan boord van het KSCC Schipperscentrum,
Waalhaven 1k in Nijmegen. Daarna wordt Ella om 14.00
uur in besloten kring naar het crematorium begeleidt. Deze uitnodiging geldt alleen voor mensen die persoonlijk een kaart hebben ontvangen.
Het is mogelijk het afscheid van Ella via livestream te volgen. De
livestream link is https://youtu.be/sBIG_1YcKA0. De stream begint
om 10.50 uur.
Correspondentieadres: Symfoniestraat 59, 6544 TC Nijmegen.

← terug naar pagina 1
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Peter Oudakker; Sylvia Verschuren, v/h m/s “Bellona-V”;
Joost van Lammeren; Anita van Meegen, m/s Elgeria.
Dhr. Ad Lansink; Rien Schoonderwoerd.
Brigitte Basten-v Megen; Sven Roelofs.
Stella Sep-Jägers, m/s “Rex-Rheni”; Wilfried van Ooyen;
Bent Schleipfenbauer.
Mevr. Beppie Bosman; Wilfried Janssen; William Theunisz;
Rene Driessen.
Marvin Lischer, m/s “Ilze”.
Annemarie Theunissen-Schuttler; Alexander Vermaas;
Lilianne Tabbers; Tonny van Megen-Wissing; Luuk Janssen,
m/s Sagittarius.
Caroliene Beijer-Verhoef; Ab Fortuin; Barend Lagarde;
Theo Leensen; Rosanna van der Klocht.
Antoine Kuenen; Carina Horrel; Robin de Bot; Lisa Boon.
Mevr. Jolanda Bosman; Jennifer van Weenen-v.d Wijgaard;
Bastiaan Nicolas Bosman; Danielle Stravers.
Linde Janssen; dhr. Paul Leensen uit Heerhugowaard;
Wilfried Peters; Jose Schitz-Wickerman; Carolien van Duynen.
Dhr. Jan Thonissen; mevr. H. Janssen-v.d. Donk
m/s “Jolanda”; dhr. Ad Lagarde; dhr. Sander Sanders;
dhr. Koekoek; Bastian Fendel; Carolien Suykerbuyk;
Cora Peperkamp; Jens Thonissen.
Martijn van der Donk; mevr. Riet Wendt-Vermeeren
vh m/s “Labor”.
Leonard Wildebeest; Jan Stenssen; Frank Wennekes;
Sandra Abbing.
Mevr. Sandra Wanders; Bianca Keuvelaar, m/s “Adato”;
Hans Lentjes vh m/s “Omega”; Fija Kruyt-Kieboom,
m/s “Cinderella”.

ZONDAG 6 JUNI 2021
Mevr. Ella Schimmel-Herts
Mevr. Ineke van Oijen
Dhr. Ben Wigman,
Betsy Leensen,
dhr. Koos Verhoef, ouders Bezemer-de Korte,
ouders van Laak-van Dyck, v/h Richard IV,
Dhr. Toon Elsakkers sdb,
Daniël van der Waal,
Mevr. Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband-Jansen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Dhr. R. Roelants "Marina",
Mevr. Ria van Megen en overleden familieleden.
Voor Joop en Nellie van Megen vanwege hun 50 jarig huwelijks jubileum.

ZONDAG 13 JUNI 2021
Dhr. J. Sep, Hans en George Sep,
Mevr. Trees Rattink-van der Pluijm en Johan
en overleden familieleden,
Dhr. P. Wanders v/h ms. Bernardus,
Dhr. Philip Lischer,
Mevr. Marie-Thérèse Ponsioen-Keijser.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Hans Eckelboom.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 1, 4156 JT.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562
XC.
* 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. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.

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

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

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

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

* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.

* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.

* Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.

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

* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, LAURENTIUSZIEKENHUIS.

* 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.

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN juni 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. 6 juni

11.00 uur

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

Zo. 13 juni

11.00 uur

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

Wo. 16 juni

13.00 uur

Bestuursvergadering KSW/KSCC Nijmegen

Zo. 20 juni

11.00 uur

Zo. 27 juni

11.00 uur

Zo. 4 juli

11.00 uur

Zo. 11 juli

11.00 uur

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Elke zondag

10.30 uur

Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Vakantie Christoffel Nieuwsbrief
Normaal gesproken gaan we met de Christoffel Nieuwsbrief door tot aan de
week van de Vierdaagse in Nijmegen voordat we op vakantie gaan en alleen nog verschijnen met een zomereditie. Maar door corona is niets nog
normaal.
Er zijn voor de komende tijd niet veel activiteiten gepland. Als er al iets in
het vat zit dan is dat meestal voor ná de zomer. Het lijkt erop dat het begin
september in Nederland gaat losbarsten.
We hebben daarom bij de redactie besloten om de start van zomervakantie
op 1 juli te zetten. Dat betekent dat we op 1 juli nog met een reguliere
Christoffel Nieuwsbrief uitkomen. Daarna komen we alleen nog uit als zomereditie.
In de zomeredities willen wij u op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. De rubrieken Agenda, Familieberichten, Misintenties en Verjaardagen blijven als vanouds.
Het ziet er nu naar uit dat KSCC-Nijmegen en de Landelijke Parochie begin
september het nieuwe jaar openen met een lekker feestje. Hoe of wat is
nog niet bekend, het hangt toch ook nog af van de voortgang in de coronacrisis.

Tweede zondag
Eucharistieviering. Na de dienst is een be10.30 uur
van de maand
stuurslid aanwezig.

Met de start van een nieuw activiteitenseizoen gaan we ook weer verder
met het uitbrengen van de reguliere Christoffel Nieuwsbrief.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

Redactie Christoffel Nieuwsbrief

← terug naar pagina 1
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Goed nieuws uit Doornenburg
Beste allemaal,
Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan met de COVID-pandemie. Veel mensen hebben de vaccinatie al gehad; de ziekenhuisopnames lopen terug; ook het aantal patiënten op de IC’s neemt af. Er
zijn dus weer versoepelingen afgekondigd, de afgelopen week. Dit
houdt in, dat wij, onder voorwaarden, weer bij elkaar kunnen komen
in het OC in Doornenburg, zoals het er nu uitziet.
Daarom hebben we voor vrijdag 4 juni sinds lange tijd weer om
19.30 uur een clubavond gepland.
We maken er een gezellige avond van. De Algemene Ledenvergadering hebben we ook nog niet gehad maar die willen we nog even uitstellen. De eerder gemailde/toegestuurde stukken dus nog maar
goed bewaren!
Eerst maar weer eens “gewoon” bij elkaar komen. Voorzitter Jaap
kan ons dan wat vertellen over de afgelopen maanden. En Christian
zal weer een aardig filmpje projecteren op het grote scherm.
We mogen in de grote zaal weer zo’n 30 mensen ontvangen, net zoals de laatste keer dat we bij elkaar waren, in september jl..
Dus hopelijk tot vrijdag 4 juni, om 19.30 uur, in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Jaap en Henk,
Peter van Megen

← terug naar pagina 1
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Met deze nieuwe Corona-toelatingsverordening ontstaat een
landelijk toegangsregime. Deze nieuwe toelatingsverordening zet de
vorige toelatingsverordening om in een bewijsplicht!
Bewijsplicht
Deze bewijsplicht geldt als men langer dan 72 uur in Nederland heeft
verbleven of langer dan 72 uur in Duitsland verblijft. U bent dan
verplicht een negatief testresultaat, een vaccinatie- of
herstelcertificaat te overleggen!

Negatief reisadvies Duitsland wegens corona

Het reisadvies voor Duitsland is wegens corona al sinds 3 november
2020 oranje, wat inhoudt dat alleen noodzakelijke reizen zijn
toegestaan.
Sinds 30 mei wordt Nederland niet meer gezien als
'hoogrisicogebied', maar als 'risicogebied'. Dat betekent dat de
inreisregels ietwat versoepeld zijn. Wanneer je een bezoek korter
dan 24 uur aan Duitsland brengt is een sneltest niet meer nodig.
Verblijf je langer dan 48 uur in Duitsland, dan is een test vooraf
verplicht. Laat je deze test in Nederland doen en is de uitslag
negatief, dan hoef je bij aankomst in Duitsland niet in quarantaine.
Laat je je echter in Duitsland testen, dan moet je tien dagen in
quarantaine wanneer je het land bezoekt vanuit Nederland.
Eventueel kun je dit verkorten, wanneer je op dag vijf een negatief
testresultaat kunt laten zien. Daarnaast dien je je digitaal aan te
melden via deze link. Voor wie op doorreis is en dus korter dan een
dag in Duitsland verblijft, geldt er geen test- en quarantaineplicht.
Sinds 13 december 2020 is Duitsland in een strenge lockdown.
Update inreisregels Duitsland
De Duitse federale overheid heeft onlangs een nieuwe
toegangsverordening aangenomen. Het verschijnen van nieuwe
virusvarianten vereist nog steeds maatregelen om ongecontroleerde
binnenkomst vanuit het buitenland te voorkomen.

In de huidige toegangsverordening staan herstelde en
gevaccineerde mensen nu op gelijke voet met geteste personen.
Dus naast een negatief testresultaat worden nu ook vaccinatie- en
herstelcertificaten geaccepteerd.

← terug naar pagina 1
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Geen afstel meer: Passiespelen Tegelen gaan door
De Passiespelen Tegelen 2021 gaan door! Op zaterdag 3 juli vinden in openluchttheater De Doolhof de eerste twee voorstellingen plaats van de 21ste Tegelse Passiespelen. Tot en met zondag 5 september worden er 36
voorstellingen gespeeld, telkens twee maal per dag, zonder pauze en coronaproof.
Meer dan een jaar lang is – binnen toegestane normen – verder gerepeteerd.
Eind oktober werd besloten om een coronaproof voorstelling te maken met
een herwerkt script. Publiek op ‘anderhalve meter’ en op 25 procent van de
theatercapaciteit. Mocht er verruiming komen dan kan wél worden opgeschaald. “Allen hebben er ontzettend veel zin in! De motivatie is hoog, de beleving intens. Na twee keer uitstel. Eindelijk spelen! Drie maal is scheepsrecht,”
laat de organisatie van de Passiespelen weten.
De Passiespelen hebben afspraken met bezienswaardigheden in de regio om
van een bezoek aan de voorstelling een volledige dag- of weekendtrip te maken. Zo presenteren het Limburgs Museum, Keramiekcentrum De Tiendschuur en het Limburgs Schutterijmuseum tijdens de Passiespelen speciale
tentoonstellingen . Ook zijn er enkele voorstellingen met audiodescriptie voor
blinden en slechtzienden en met simultaanvertaling in het Duits.
Omdat de organisatie verwacht dat het vanwege de maatregelen ook rondom
de voorstelling ietwat anders gaat uitzien dan anders en horeca volgens de nu
geldende restricties niet geopend kan zijn, wordt het publiek bij binnenkomst
getrakteerd op een geschenktasje met onder andere een versnapering, een
drankje, een geïllustreerd en informatief programmaboek én een bijzonder
aandenken aan Passiespelen 2021.
Voor meer informatie en voor het bestellen van tickets ga naar de website van
Passiespelen.

← terug naar pagina 1
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Musea weer open
Vanaf zaterdag 6 juni gaan de musea weer open. Ook het Maritiem Museum in Rotterdam en het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen gooien de trossen weer los.
Het Maritiem Museum heeft onder meer een nieuwe tentoonstelling
'De Haven én Maritieme Meesterwerken' (in samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen) ingericht. Maar ook buiten het museum is er veel te zien. Sinds lange tijd zijn ook de vernieuwde steiger
en de museumactiviteiten op de kade weer te bezoeken.
Een andere bijzondere tentoonstelling om naar uit te kijken is 'De
stem van zeevarenden' die het Maritiem Museum in samenwerking
met de KVNR heeft ingericht. Voor deze tentoonstelling zijn de 'coronaverhalen' van bemanningsleden van zeeschepen verzameld. De
stem van zeevarenden is vanaf 25 juni te zien.
Bezoek website Maritiem Museum

Museumschip Emma, het voormalige directieschip van Provinciale
Waterstaat Groningen, is weer in de vaart (Collectie: Noordelijk
Scheepvaartmuseum).

Bezoek aan tjalkje
In Groningen is van 5 juni tot 1 augustus een bijzondere selectie van
de mooiste scheepsportretten en tekeningen van schilders van De
Ploeg te zien. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum put daarvoor uit
de eigen collectie. Met werken uit de periode van 1920-1980 krijgt de
bezoeker een mooi beeld van de expressionistische schilderijen van
Groningse schepen, havens en scheepswerven.
Op de binnenplaats van het museum kunnen bezoekers op woensdag- en zaterdagmiddag een exclusief kijkje nemen in de tjalk ‘Alida’
van Ploegschilder George Martens. Dit scheepje is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Het is verstandig van
tevoren een ticket te reserveren voor dit scheepsbezoek.
Bezoek website Noordelijk Scheepvaartmuseum

← 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.

De volgende dag varen we over een aquaduct
over de Loire. Het is door Eiffel ontworpen en
dat kun je goed zien. Het is dezelfde bouw als
de Eiffeltoren in Parijs. Het is, volgens mij,
ongeveer 1500 meter lang en 510 breed.
Miek kon onder het varen even afstappen en
heeft er een paar foto's van gemaakt. Na het
aquaduct ben je in het plaatsje Briare. Er is
hier een mooie kade waar je goed kunt liggen.
We maken een wandeling langs de Loire die
hier ook zowat droog staat. De volgende dag
zijn we in Rogny. Daar ligt nog een trappensluis uit 1400, die ze voor het nageslacht hebben bewaard. Hij heeft zeven trappen. Als je
erin was gevaren werd je een paar meter naar
boven geschut. Dan gingen de deuren open
en ging je gelijk de volgende sluis in. En zo
zevenmaal achter elkaar. Dan was je op de
heuvel. Mooi om te zien. Wij hoorden de historie die in vier talen te beluisteren was.
Zondag 27 augustus liggen we in Montargis.
Een flinke stad. 's Middags zijn we naar een
ruïne van een oude burcht gewandeld en
daarna hebben we in de stad een ijsje gegeten. Dinsdag komen we aan in een echt
schippersplaatsje: Mammes. Het lijkt veel op
Maasbracht en er liggen veel lege spitsen.
Aan de vlaggenmasten, ankertjes en lan-
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taarns in de tuinen is te zien dat er veel oudschippers wonen. Mijn zwager die onderwijzer
is geweest zei laatst tegen mij: verbeeld je dat
wij ook zo deden, dan moest ik een bord met
krijtjes in de tuin zetten. lk zei: jij hebt denkelijk niet zo veel van je vak gehouden als een
schipper. Een schipper houdt zoveel van zijn
beroep dat hij alles mee in zijn graf zou willen
nemen. Hij kan er gewoon geen afstand van
doen.

Het is nog steeds prachtig weer. We zijn nog
50 km van Parijs en daar varen we de volgende dag naar toe. Hier op de Seine zijn het
weer grote sluizen. Van Mammes naar Parijs
zijn ongeveer 100 km. Hier langs de Seine ligt
het vol met spitsen die niet meer varen. De
schippers zijn er op blijven wonen. Dat schijnt
hier te mogen.
Wordt vervolgd.

Als we het kanaal uitvaren komen we op de
Seine en varen we naar Moulin. Onderweg in
Manceau ging het mis met invaren, want die
sluis ligt in een bocht. We stoten met de kop
tegen de muur. Als je afschut zijn die Franse
sluisjes rotdingen die maar net boven water
uitsteken. Als je er dan vlak voor bent om er in
te varen heb je een dode hoek. Dan moet je
aan de sluisdeuren zien of je er goed voor ligt.
En als die sluis dan ook nog in een bocht ligt
is het dubbel oppassen. Daar ging het dus
even mis. Maar de schade viel gelukkig mee:
een deukje en een scheurtje net boven water.
Bij Moulin ligt een eiland. lk zei tegen mijn matroosje: ik ga proberen of er tussen het eiland
en de wal water genoeg staat. Dan gaan we
aan dat park liggen dat je daar ziet. Het lukte
prima. We konden met ons plankje zo het
park inlopen. lk heb de tjalk van buiten eens
goed bekeken en zag dat de verf zwaar beschadigd was. Er moest nodig wat aan gedaan worden. We hadden tot nu toe 320
sluisjes gehad. Miek had het bijgehouden. lk
zeg: Harrie, morgen aan het werk. En aangezien ik van mijn eigen geen tegenspraak duld
ben ik maar begonnen.
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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

Christoffel Nieuwsbrief 12 verschijnt op donderdag 17 juni 2021.
Deadline: maandag 14 juni.
Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Sina Leeuwestein, Peter van Megen.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart,
circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een
familiemagazine voor de trekkende bevolking.
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Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes
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Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
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ING:
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Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01
Stichting K.S.C.C. voor Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

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.

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank:

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl
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om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn opgenomen,
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