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Van de bestuurs- en directietafel

Het einde van de lockdown nadert. De nieuwe versoepe-
lingen worden 26 juni van kracht. Toch blijft voorzichtig-
heid geboden. Wanneer u op vakantie gaat: kijk eerst hoe
de situatie in dat land is en welke coronaregels gelden.
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Mgr. Maessen neemt bestuur bisdom waar

Mgr. Smeets maakt het op dit moment naar omstandig-
heden goed, maar omwille van een voorspoedig herstel is
het van belang dat hij enige tijd volledige rust in acht
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Het EU Digitaal Covid Certificaat is een feit. Het biedt ie-
dereen de mogelijkheid om eenvoudig door heel Europa te
kunnen reizen. Het certificaat is digitaal bruikbaar op uw
telefoon of afgedrukt in papieren vorm.
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Het einde van de lockdown nadert met rasse schreden. De nieuwe
versoepelingen in Nederland worden 26 juni van kracht. Toch blijft
voorzichtigheid geboden. Engeland is een voorbeeld hoe er toch een
dip kan komen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen jongeren en
ouderen die gevaccineerd zijn. Er zijn nu zo’n 12,5 miljoen prikken
gezet. En naar ik begrepen heb zijn er ook mensen – gelukkig niet
veel – die vragen hebben met betrekking tot het vaccineren. Vragen
stellen is altijd goed. Een echte deskundige kan een oprecht en goed
antwoord geven. Die kan vertellen wat de voordelen zijn en welke
zorgen er ook aan vast zouden zitten. Op dit gebied wordt er best
wat fake nieuws verspreid.
Wanneer u op vakantie gaat: kijk eerst hoe de situatie in dat land is
en welke coronaregels gelden bij in en uitreis. Lees meer op pag. 11.
Er blijken veel jongeren terug te komen uit Spanje en Portugal die bij
in reis in Nederland positief getest worden. Dus voorzichtigheid blijft
geboden.

Aan boord van de KSCC pastorale centra

Het is weer mogelijk om met meer mensen aan boord de eucharistie
te vieren en daarna koffie/thee te drinken. Voor de kinderen is er li-
monade met wat erbij. Met betrekking tot de koren wachten wij af wat
de adviezen van OMT zal zijn. In ieder geval, en deze ik formatie
ontvingen we ook van de Nederlandse bisschoppenconferentie, mag
men ook mee neuriën.
Aan boord van het KSCC pastoraal centrum in Nijmegen houden we
de livestream online. Wel hopen we dat er steeds meer mensen live
de viering willen meemaken. Maar het blijkt dat de livestream voldoet
aan wensen van velen die dat niet kunnen: de gezondheid, het on-
derweg zijn aan boord of op de kermis, verblijf in het buitenland of
andere zaken kunnen de reden zijn dat men via de livestream met
ons verbonden wil zijn.

Gordijnen vormen de achtergrond in de aula tijdens de eucharistie-
viering. Ruben de technische man probeert met een speciaal folie
onze ramen de achtergrond te laten zijn. Het toont lichter en opener.
Nu de bar weer opengaat wordt de voorraad gecontroleerd op de
houdbaarheidsdatum. Veiligheid is geboden.

Tijdens de livestream zijn de gordijnen nog dicht
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Het oude normaal weer nieuw

Langzamerhand komt het oude normaal terug. Op de
weg is het goed zichtbaar: steeds meer verkeer en ook

meer files rond het spitsuur.
26 juni zullen er wanneer alles volgend plan verloopt nog meer ver-
soepelingen in gaan. De media melden dat het kabinet overweegt
een besluit te nemen over het niet meer verplicht dragen van mond-
kapjes en de 1,5 meter afstand.

Ook mogen er dan 8 mensen thuis op visite komen. Houd de
site van de Rijksoverheid in de gaten:
Regeringsnieuws | Actueel | Rijksoverheid.nl

De vooruitzichten voor de kermis, circus en cruisevaart

De kermis en circus vallen onder de noemer evenementen. Vanaf 1
juli zijn 1-daagse evenementen mogelijk. Kermis- en circusevene-
menten zijn meerdaags dus zij vallen buiten de boot.
Dat is voor deze mensen een teleurstelling. Circussen moeten arties-
ten inhuren, er moet getraind worden, vergunningen aangevraagd
(dat ook niet altijd even gladjes en soepel verloopt). Tel uit je winst.
Uit de laatste berichtgeving uit de kermiswereld blijkt dat er toch
ruimte komt om een kermis te organiseren. Tilburg en Arnhem or-
ganiseren in juli kermissen die coronaproof zijn.
De kermis heeft goede plannen op tafel gelegd voor een coronaveili-
ge kermis. De plannen zijn uitstekend geschikt om in daden omgezet
te worden.

Over de politiek wil ik het niet hebben. Wat er in de afgelopen weken
en maanden is gebeurd, valt aan de gewone burger niet uit te leg-
gen. Haantjesgedrag.
Begrijpt u het, dat alle informatie op straat ligt voordat de ontvanger
het heeft ontvangen? De media zijn daar debet aan. Let u maar eens
op in de nieuwsmedia en talkshows hoe vaak een suggestieve vraag
wordt gesteld met woorden als: wanneer… en als... Misschien moet
de geïnterviewde gewoon vragen: beste reporter welk antwoord wilt
u: links of rechts of wilt u a of b?
Enfin, ik heb toch even de politiek aangetipt.

Wanneer u op reis gaat check uw verzekeringen

Wanneer u op reis gaat bereid u goed voor. Een van de zaken is de
verzekeringen. Is uw reisongeval-
len-/ziektekostenverzekering in or-
de. Het is ook altijd goed even uw
verzekeringen m.b.t. uw huis, schip,
bedrijf te checken om ze eventueel
bij te stellen. Het zou niet de eerste
keer zijn dat wanneer er een cala-
miteit is wordt gezegd: ‘we waren
net van plan om…’

De pandemie teistert een heel groot deel van de wereld

Wij in Europa zijn op de goede weg. Maar de media vertellen schrij-
nende verhalen over Zuid-Amerika en Afrika. Het blijkt, als de infor-
matie klopt, dat in Afrika nog maar 2% gevaccineerd is.
De projectleiders van de vastenactie, zoals pater Wim Boksebeld,
broeder Willy Leensen, père Honoré Miyalu de (vervanger van broe-
der Cees Smeele †) en Pam van den Beld zal gevraagd worden een
stukje te schrijven hoe het hun project vergaat.

Toch lijkt me dat het oude normaal niet helemaal terug komt: zo zal
er toch steeds meer
thuis gewerkt worden.
Ook het elkaar be-
groeten zal niet meer
hetzelfde zijn. Gepas-
te afstand van elkaar
zal wel blijven.

Covid test
in Afrika

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/regeringsnieuws
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Het nieuwe KSCC-parochie activiteiten jaar 2021- 2022

Over de precieze datum in de maand september zijn we nog in over-
leg. Het is de bedoeling dat het gekoppeld wordt aan de officiële
opening van het binnenvaartmuseum aan boord van het KSCC-
schipperscentrum.

Later hierover nader bericht.

Slogan 2020-2021: ‘Jouw inzet is goud waard!’
En heeft u voor het komende jaar een suggestie voor onze

nieuwe slogan, mail dit dan naar info@kscc.nl
o.v.v. ‘slogan 2021-2022! Uiterlijk 15 augustus a.s.

Van harte

De crew van het KSCC en de paro-
chie feliciteert de jongeren die voor
hun eindexamen geslaagd zijn.
Voor hen, maar ook voor de leraren
en ouders is het een heel moeilijk
jaar geweest. Er is een groot be-
roep gedaan op elkaars verant-
woordelijkheid.
Daarom een extra hartelijke felicita-
tie en maak een goede start naar
een vervolgstudie of welke richting
je ook gaat.

Een goed en hopelijk zonnig weekend

En, voor de vaders (en moeders) en leiders van het internaat:
laat je maar verwennen aanstaande zondag, Vaderdag.

B.E.M. van Welzenes sdb

Landelijk aalmoezenier, directeur KSCC

EK voetbal

Het EK verbindt mensen. De wedstrijd Nederland –
Oekraïne die gewonnen werd door Nederland werd

door meer dan 5 miljoen mensen bekeken. Met het oranjegevoel
zit het goed.

Perscommuniqué van de bisschop

Met een kaart met alle handtekening van de staf, is de bisschop een
goed en snel herstel gewenst. Lees het communiqué op pag. 6.
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MOP
Een ouder echtpaar kijken naar een

evangelieshow op de televisie.
De prediker zegt, dat als de kijkers thuis

genezen wilden worden, ze één hand op het
televisietoestel moeten leggen en de andere
hand op het lichaamsdeel waar ze genezen

willen worden.
De oude vrouw staat op en legt haar
rechterhand op het tv-toestel en haar
linkerhand op haar artritis-schouder.

De oude man gaat naar de televisie en legt
zijn rechterhand op het toestel en zijn

linkerhand op zijn kruis.
De vrouw schud haar hoofd en zegt:

"Ik denk dat je het niet begrijpt.
De bedoeling is om de zieken te genezen,

niet om de doden op te wekken."

WIE - WAT - WANNEER ?
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.

Deze keer onderstaande foto waarvan wij de namen van de
personen zoeken en waar en wanneer de foto genomen is. Deze
personen of familie en/of vrienden van deze personen kunnen
de foto digitaal toegezonden krijgen.

Doet u mee?

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.

mailto:info@kscc.nl
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Bisschop Smeets uit ziekenhuis ontslagen

Mgr. Maessen neemt bestuur bisdom waar

Bisschop Harrie Smeets van Roermond is vandaag (vrijdag 11 juni)
ontslagen uit het Laurentiusziekenhuis in Roermond. De bisschop
werd daar precies twee weken geleden opgenomen. Mgr. Smeets
maakt het op dit moment naar omstandigheden goed, maar omwille
van een voorspoedig herstel is het van belang dat hij enige tijd volle-
dige rust in acht neemt.

De bisschop zal de komende maanden op advies van zijn arts zijn
werkzaamheden sterk beperken. Hij heeft daarom besloten om de
uitoefening van het bestuur van het bisdom met alle daaraan nood-
zakelijk verbonden rechten en plichten gedurende drie maanden te
laten waarnemen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen. Deze
waarnemingsperiode kan korter worden als het herstel dat toestaat
of na drie maanden worden verlengd, indien de omstandigheden dit
nodig maken.

Gedurende de periode van her-
stel zal de bisschop zich terug-
trekken in een
kloostergemeenschap in Limburg.
Ook zal de komende maanden
nog nader onderzoek plaatsvin-
den. Mgr. Smeets dankt iedereen
van harte die afgelopen weken
voor hem gebeden heeft of op
andere wijze een blijk van mede-
leven heeft gegeven. Ook spreekt
de bisschop zijn dank uit voor het
medisch en verzorgend personeel
in het Roermondse ziekenhuis.
Hij hoopt binnen enkele maanden
zijn werkzaamheden weer te kun-
nen oppakken.
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Nieuwsbericht | 11-06-2021 |

Het kabinet wil Nederland nog wat sneller dan gepland, namelijk
vanaf zaterdag 26 juni, grotendeels van het slot halen. Het maxi-
male aantal mensen dat je thuis mag ontvangen wordt dan acht
personen, er mogen meer gasten in restaurants (tot 100 perso-
nen) en sportwedstrijden zijn weer toegestaan.

Het kabinet heeft op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab
Evenementen besloten om de routekaart hiervoor aan te passen.
Meerdaagse evenementen met overnachting(en) zijn vanaf eind juli
ook weer mogelijk. Daarbij gelden extra voorwaarden zoals tussen-
tijds testen. Het kabinet is voornemens om de verruiming naar 100%
van de bezoekerscapaciteit en het loslaten van de 1,5 meter bij inzet
van toegangsbewijzen vanaf stap 4 ook voor andere sectoren zoals
de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden te
laten gelden.

Meer bezoekers met toegangsbewijzen

Fieldlab Evenementen heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe
evenementen veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden in
tijden van een pandemie. Zij concludeerden onder meer dat alle type
evenementen veilig kunnen plaatsvinden wanneer er gebruik wordt
gemaakt van een coronatest vooraf en gecontroleerde in- en uit-
stroom van bezoekers. Het OMT heeft naar aanleiding van deze re-
sultaten geadviseerd dat het vanaf 30 juni weer verantwoord is om
evenementen te organiseren met 100% van de reguliere bezoekers-
capaciteit. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet iedere
bezoeker zich vooraf laten testen of in het bezit zijn van een vaccina-
tie- of herstelbewijs. De coronatest mag maximaal 40 uur voor bin-
nenkomst bij het evenement afgenomen worden.

Het kabinet is voornemens om bij de besluitvorming over stap 4 van
het openingsplan de lessen van de Fieldlab Evenementen ook naar

Vanaf 26 juni evenementen met 100% bezoekerscapaciteit mogelijk
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een aantal andere sectoren te vertalen. Daarmee zouden vanaf stap
4 onder meer de horeca, culturele instellingen, beurzen en professio-
nele sportwedstrijden met toegangsbewijzen (coronatest of een vac-
cinatie- of herstelbewijs) naar 100% van de bezoekerscapaciteit
kunnen gaan. De 1,5 meter afstand kan dan ook worden losgelaten.
Het gebruik van toegangsbewijzen is nadrukkelijk optioneel en de
keuze van de organisatie.

Vanaf 29 juli zonder toegangsbewijzen

Tot slot beziet het kabinet bij de besluitvorming over stap 4 of het op
basis van de besmettingscijfers verantwoord is om zonder toegangs-
bewijzen niet langer een absoluut maximum aantal personen per
ruimte of zaal te hanteren. Dan zou vanaf stap 4 een maximale capa-
citeit van 100% van de capaciteit op 1,5 meter gelden, in plaats van
het maximum van 100 personen dat nu nog in de routekaart is opge-
nomen. Daarmee komt het kabinet met name tegemoet aan locaties
met capaciteit op 1,5 meter die (veel) hoger is dan 100 personen.

Voor vrij toegankelijke evenementen met een doorstroom van pu-
bliek, zoals kermissen, geldt dat er maximaal 1 persoon per 10 vier-
kante meter oppervlakte toegestaan is.
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EU Digitaal Covid Certificaat

Jeroen Lenaers berichtte er al eerder over: het EU Digitaal Covid Certificaat is een
feit. Spoedig zal dit instrument iedereen de mogelijkheid bieden om eenvoudig
door heel Europa te kunnen reizen.
Het certificaat is digitaal bruikbaar op uw telefoon of afgedrukt in papieren vorm, net zo-
als u gewend bent met een vliegticket. Het certificaat zal namelijk voorzien zijn van een
QR-code. Door deze moderne barcode te scannen kan de daartoe bevoegde autoriteit
van het land waar u naar toe reist het certificaat op echtheid controleren.

De wet gaat officieel op 1 juli in.
Vanaf dat moment zijn alle EU-
lidstaten dus verplicht om het
EU Digitaal Covid Certificaat te
accepteren als bewijs voor vac-
cinatie, test of herstel.
Sommige landen zijn al zover
om de certificaten uit te geven
en dit gebeurt dan ook volop.
Eén miljoen EU-certificaten zijn
al uitgegeven door een zevental
lidstaten en volgens de laatste
informatie die ik gezien heb over
de implementatie van het sy-
steem, zullen ook de andere lid-
staten tegen 1 juli zover zijn.
Desalniettemin is het belangrijk

om de druk erop te houden. De wens om te reizen is enorm en
men verdient een eenvoudig systeem om dat mogelijk te maken.
Juridisch is dat nu geregeld, nu moet de operationele kant vol-
gen. Ik heb daarom in het debat dinsdag de Commissie en de
lidstaten er nogmaals op gewezen dat het belangrijk is dat die
deadline gehaald wordt. Dit is beloofd, men verwacht het nu en
dus moeten we het waarmaken.

Uit de nieuwsbrief van Jeroen Lenaerts europarlementariër
voor het CDA

Foto dient ter illustratie
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Reizen naar het buitenland

Van de website overheid.nl

U kunt reizen naar veilige landen. Dit zijn landen met weinig corona-
besmettingen. In het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse
Zaken hebben deze landen de kleur groen of geel. Ga niet op vakan-
tie naar landen met de kleuren oranje of rood. Hier zijn te veel be-
smettingen met corona.

● Er zijn een paar landen met een groen of geel reisadvies. Dit ver-
andert mogelijk de komende maanden. De situatie rond het coro-
navirus blijft onzeker. Het is daardoor nu niet precies te
voorspellen hoe de zomermaanden eruit zullen zien.

● U kunt dan wel weer naar veilige landen, maar reizen is en blijft
een risico. De situatie in ieder land kan snel veranderen, bijvoor-
beeld omdat ergens snel veel besmettingen zijn met corona. Of
door een (nieuwe) zorgwekkende variant van het virus.

● In de meeste landen gelden coronamaatregelen. Als toerist moet u
zich hieraan houden. Ook als u gevaccineerd bent. Het kan zijn dat
landen reisbeperkingen opleggen aan reizigers uit Nederland. Zo

is het mogelijk dat u in quarantaine moet bij aankomst in een land
met een geel of groen reisadvies.

● Heeft u reisplannen? Check altijd vooraf het reisadvies op
Nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. In het reisadvies leest of
uw vakantiebestemming veilig is. U ziet ook of er voor reizigers uit
Nederland een quarantaineplicht of testverplichting geldt.

● Houd kort voor vertrek, tijdens uw reis en bij terugkeer het reisad-
vies in de gaten. U kunt uw vakantiebestemming favoriet maken in
de Reisapp. Dan krijgt u automatisch een melding als er iets veran-
dert op uw vakantiebestemming.

Ga voor de allerlaatste informatie naar onderstaande website,
speciaal door de overheid voor de vakantieganger opgezet en
dagelijks verniewd:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen


Christoffel Nieuws pagina 12← terug naar pagina 1

Persbericht

Richard Liefting benoemd tot CFO bij Prokino

De Raad van Toezicht van Stichting
Meander-Prokino is verheugd te kunnen
melden dat Richard Liefting per 1
september 2021 wordt benoemd tot CFO
en lid van de Raad van Bestuur. Richard
beschikt over een ruime ervaring als
financieel directeur van diverse
onderwijsorganisaties. Door de functies die
hij bekleedde op het gebied van audits en
bedrijfsvoering heeft hij ruime ervaring
opgedaan met meerdere aspecten in het
financiële werkveld, waardoor hij een brede
blik heeft op de besturing van organisaties.

Richard Liefting zal samen met Käthe Laumans, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Meander-Prokino, verantwoordelijkheid
dragen voor het dagelijks bestuur en de uitrol van de nieuwe
strategie van alle organisatieonderdelen.

Liefting beschikt over bijna twintig jaar ervaring in het onderwijs in
diverse leidinggevende functies op het gebied van Planning &
Control. In de functies die hij bekleedde op het gebied van audits en
bedrijfsvoering heeft hij ruime ervaring opgedaan met meerdere
aspecten van de bedrijfsvoering, waardoor hij een brede blik heeft op
de besturing van organisaties.

Kees Donkervoort

Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Meander-Prokino
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Ging het afgelopen zondag in de eucharistieviering over de
zaaier, dan wil dat zeggen dat er in de natuur veel gebeurt om

tot bloei te komen. De mensen kunnen een handje helpen om het
oog, maar ook de oogst van diverse producten, te verfraaien. Bloemen-

perken, graanvelden, fruitbomen, wijngaarden, maar ook taluds van snel-
wegen met klaprozen en fris groen tussen de tegels van het terras of
tussen de stenen van een dijk. Het geeft in ieder geval een goed gevoel
en het is mooi om er doorheen te bewegen. Fietsend, wandelend, mis-
schien wel skeelerend, maar ook met een kano of met een roeiboot kan uit
verschillende invalshoeken worden genoten van het schouwspel dat zich
aanbiedt. En de wisselingen van het decor maar ook in de loop van de tijd
zijn werkelijk boeiend en een combinatie met lichaamsbeweging is nuttig
bovendien.

Er kan steeds meer, uiteraard met het oog op de maatregelen die gekop-
peld zijn aan Covid-19. Wandeltochten, en dan hebben we het over de
georganiseerde versies, zijn evenementen, en het is de verwachting dat in
de zomer of in het najaar van 2021 op een redelijk vertrouwde manier
weer mensen kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een
wandelmars over een uitgestippeld parcours en met een medaille bij een
succesvolle prestatie. Veel vrijwilligers, maar ook veel wandelliefhebbers,
kijken er naar uit. Het is nog even wachten op een echt groen licht.

Het licht staat in ieder geval niet op rood voor de Alternatieve Vierdaagse.
Nog ongeveer een maand kan er worden ingeschreven voor deze meer-
daagse uitdaging met afstanden die iets afwijken van de originele
Nijmeegse 4Daagse: 5,10,20,30,40 of 50 km. En dat is van dinsdag 20 juli
tot met vrijdag 23 juli 2021. Start en finish worden door de deelnemers zelf
bepaald. Via een gedownloade app worden alle meters opgenomen en
wordt de eenmaal gekozen afstand ook volbracht dan wacht er een belo-
ning. Het is niet helemaal gratis.

De deelnemers worden geacht De Alternatieve Vierdaagse zo veilig mo-
gelijk te wandelen. Hierbij dient waar mogelijk gebruik te worden gemaakt
van het voetpad of aanwezige fietspad. Ontbreekt deze dan kan men veel-
al aan de linkerkant van de weg worden gelopen, tenzij dit anders wordt
aangegeven door verkeersborden.

Deelname geschiedt vrijwillig en geheel
op eigen risico. Stichting DE
4DAAGSE, KWBN en House of Sports
zijn behoudens verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid voor de wet op geen
enkele wijze verantwoordelijk of (gelde-
lijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of
ziekte van deelnemers, voor verlies of
schade van bezittingen of elk ander
door de deelnemer geleden nadeel. De
deelnemer is persoonlijk aansprakelijk
voor schade die hij of zij toebrengt aan
eigendommen van derden.
De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen en de zelfstan-
dig gekozen route te volgen. Aanwijzingen van verkeersregelaars, poli-
tie, toezichthouders en hulpdiensten (indien aanwezig) dienen te
worden opgevolgd.

Van de AvondVierdaagse Home-edition kan worden gemeld dat er in
Nederland meer dan 50.000 personen dit jaar hebben meegedaan. Dat
is een mooie opsteker, vooral om het vele stilzitten te compenseren. De
deelname staat nog open tot en met 31 juli 2021. Details staan in het
vorige Christoffel Nieuws.

Zolang het kan, trek de schoenen aan en zoek de buitenlucht op, uiter-
aard rekening houdend met de nog geldende beperkingen. Wellicht dat
u op www.wandel.nl een geweldige mogelijkheid in uw regio wordt aan-
gereikt. Het zal nog niet in groepsverband zijn en zelden met een geza-
menlijk start- of finishplaats. Er zijn weer mogelijkheden om een
wandeling te onderbreken bij een café of restaurant.

Henry Mooren

https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=webpage&utm_medium=avond4daagsenl&utm_campaign=home_edition
www.wandel.nl
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DOOP

Op zaterdag 12 juni wordt Donnie Maarten George
Oversteegen gedoopt. Donnie is het zoontje van
Dominique Oversteegen en Richelle Verwijk. Peetouders
zijn Nicky Verwijk en Eshley Schuman.
De doop vond thuis plaats in Haelen door landelijk
aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

OVERLEDEN

Op maandag 7 juni is, in de leeftijd van 90 jaar, Rikste Rijksen –
van Diepen overleden. Weduwe van Willem Rijksen. De besloten
afscheidsdienst werd op zaterdag 12 juni gehouden in
Verenigingsgebouw ’t Klokhuis te Maurik, waarna de begrafenis zal
heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de
Homoetsestraat te Maurik.

Correspondentieadres: Maaskant 2, 4051 EE Ochten.

Peter Wagemakers onverwacht overleden

Op woensdag 9 juni is Peter Wagemakers (63)
onverwacht overleden aan een hartstilstand. Onze
gedachten gaan uit naar zijn vrouw Agnes en kinderen
Sjors, Nils en Joris en iedereen die hem liefhad. Peter
was sinds 2017 voorzitter van de CBRB Ledengroep
Personenvervoer.

Op donderdag 10 juni is, op de leeftijd van 91 jaar, Maria
Sophia Theresia (Mimi) van Leeuwen – van Neijen-
hoff overleden. Echtgenote van Peter van Leeuwen †.
Moeder van Egon †. De afscheidsviering zal plaatsvin-
den op vrijdag 18 juni om 11.30 uur in de Wilhelminazaal
van D&O Uitvaartverzorging te Dordrecht. De viering is

alleen voor familie en genodigden.

Correspondentieadres: Wittgensteinlaan 329, 1062 KJ Amsterdam.

Op maandag 14 juni is, in de leeftijd van 90 jaar, Anje
(Annie) Meijer overleden. In leven kermisexploitante.
Zij ligt opgebaard in het Crematorium Ommeland en
Stad, Borchsingel 47, 9766 PP Eelderwolde. Wenst u
van haar afscheid te willen nemen dan kan dat op vrijdag
18 juni tussen 20.00 en 22.00 uur.

Vanwege de huidige Coronaregels zal de crematie alleen plaatsvin-
den voor familie en genodigden.

Wel kunt u de uitvaartdienst zondag 20 juni om 13.30 uur volgen via
een livestream: www.crematoriumommelandenstad.nl via de optie
‘stream’ in het menu, de inlogcode is: 781958434

Correspondentieadres: Veentjesweg 6-1, 9483 TB Zeegse.

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

www.crematoriumommelandenstad.nl
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/


Christoffel Nieuws pagina 15← terug naar pagina 1

19-6 Mevr. Sandra Wanders; Bianca Keuvelaar, v/h “Adato”;
Hans Lentjes vh m/s “Omega”; Fija Kruyt-Kieboom,
m/s “Cinderella”.

20-6 Mevr. Paulien Leensen, mevr. Andrea Jongeneel-Derksen;
 Nelly v. Megen-Niels; Peter Leensen; Noor Heijmen.
21-6 Mevr. Ria Driessen; dhr. Jan van Oyen; Truus van Megen;
 Tim Geutjes; Marieke de Bot; Johanna Strijp-van Schijndel;
 Kris Reisma; Mattijn Michielse “Nano”.
22-6 Jolanda Derksen;  Jolanda Mooren-Wanders;

Suzanne Foekens.
23-6 Dhr. Wim de Bruin; Monique Meesters; Jasper Oome;

dhr. Sander Prins.
24-6 Dhr. Pascal Boon, dhr. Alexander Bouwens;

dhr. Theo Roelofs; Jenny Brevoord; Niels Janssen.
25-6 Ria v/d Wijgaart-Burgers.
26-6 Vivian v/d Wijgaart; Christa Stevens, v/h “Petronella”;

mevr. Marie Mooren-Broekmeulen; Angelo Eleveld;
dhr, Jan de Jong; Yvonne Meering.

27-6 Gerda Vermeeren-Dombeek; Bauke Scholten.
28-6 Riet Wennekes-Buil, v/h “Laurina”.
29-6 Sammy Koks; Roxanna Brands, m/s “Christiaan”;

Ingrid van Oyen, v/h “Belvedere”; Annie Bos-Heijmen;
Jaco Robben; Dennis Peters.

30-6 Annie Sep-Tonissen; Rik van Megen.
JULI
1-7 Ilona van Lammeren.
2-7 Michel Hompus; Roland van der Staay; Lucia Zijlmans;

Eline Bosman, m/s ‘Vigila’; Gabriëlla Wams, m/s ‘Erculano’.

ZONDAG 20 JUNI 2021

Mevr. Mimi van Leeuwen-van Neijenhoff en dhr. Peter van Leeuwen,
mevr. Anje (Annie) Meijer, dhr. Tom Covers,
dhr. Willem van Loon en Marijke,
dhr. A. Biemans en Cor Geerts,
dhr. J. van 't Veen genaamd John Bertine,
dhr. C. Nieuwenhuizen aalmoezenier van de scheepvaart,
dhr. C. Zijlmans ms “Chrisco” en overleden familieleden,
ouders Buil-Wanders,
ouders van Angelen-van den Heuvel,
voor George de Bot en familie,
voor Henk van Werkhoven en René,
fam. Joosten v/h ms. Constatine.

ZONDAG 27 JUNI 2021

Mw. Dini Cornelissen-Vermaas en familie,
George Wendt, Aloys Wendt,
mw. J. de Beijer-Franssen, dhr. John Janssen sr.,
Pater M. Verhaeghe schippersaalmoezenier,
mw. Femmy Lagarde-Lenten ms. “Femmy”,
mw. E. van Oijen-Schuldink,
dhr. Johan Wennekes en John
en overledenen familie Wennekes-Buil,
dhr. Gerrie van Zoest,
dhr. Gerrit van Oijen en Marijke en Vincent.
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* Dhr. Hans Eckelboom.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 1, 4156 JT.

* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562
XC.

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

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

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

* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swin-
hove 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, BONGERD-
STRAAT 84, 6641 BG.

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

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

* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZART-
STRAAT 14, 6566 DP.

*  Mevr. Xenia Merkelbach en
dhr. Gerard de Koning.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCAS-
SEFORT 47350, FRANCE.

* Dhr. Martin van de Kleij.  (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

* De heer Sjef Peters, voorheen directeur
ASTO.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is

daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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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. 20 juni 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 27 juni 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 4 juli 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 11 juli 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 18 juli 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 25 juli 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021
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.

Tweede zondag
van de maand 10.30 uur Eucharistieviering. Na de dienst is een be-

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

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
www.kscc.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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Attentie – attentie

Wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen bij het beheer.

Wat houdt dat in?
Je bent gastvrouw/gastheer op het schipperscentrum Nijmegen en
dus ons visitekaartje.
Het gezicht en aanspreekpunt voor bezoekers van ons centrum.

De werkzaamheden bestaan uit onder andere:
�� Bezoek ontvangen en verwelkomen.
�� Koffie en thee zetten.
�� Onze gasten een kop aanbieden.
�� Pakketjes en/of post in ontvangst nemen.
�� Licht huishoudelijk werk (bijv. kopjes afwassen, doekje over de tafel)

De tijden van de werkzaamheden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 13.30 uur en/of van 13.30 tot 17.00 uur.
Je wordt vooraf in gezamenlijk overleg in een schema ingedeeld.

Als je denkt: ‘ik wil wel,’
of,
‘ik wil er toe doen en ik wil af
en toe het huis uit en andere
mensen ontmoeten’
geef je dan op bij:

Ria Lentjes
(coördinatrice beheer)

of Paul van Cleef.

Tel. 024 – 377 75 75 of via e-
mail naar info@kscc.nl.

Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij de samenleving
weer van het slot.

Aalmoezenier

mailto:info@kscc.nl
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Een brug tussen wens en noodzaak

‘Nijmegen omarmt de Waal’ met dit motto gebeurt er veel tussen kilo-
meterraai 883 en kilometerraai 887 van de Waal. De oudste stad van
Nederland schaart zich in een lange rij plaatsen, waarvan bestuur-
ders de ogen gericht hebben op het water. Om het leven voor inwo-
ners en belangstellenden te veraangenamen worden boulevards
aangelegd, het doorgaande gemotoriseerde verkeer aan banden ge-
legd, groenstroken ingericht en verbindingen gebouwd. Tussen
Basel en Rotterdam verschenen er over havenmondingen diverse
voetgangers- en/of fietsbruggen, zoals in Ludwigshafen, Mainz, Köln
en Düsseldorf. Ook de Amsterdamse IJhaven en de Rotterdamse
Rijnhaven, die ooit werden ingericht voor zeevaart en overslag van
goederen, zijn gekenmerkt door een brug over de monding.

En nu is de Waalhaven van Nijmegen aan de beurt. Vorige week donder-
dag werd er voor betrokkenen en  belangstellenden een informatieavond
gehouden, waarbij wethouder Noel Vergunst, enkele projectleiders van
de gemeente en de architect van de brug aan het woord kwamen. Door
middel van handopsteken (de bijeenkomst was via het scherm van de
computer) of een bericht in de chatbox ontstond er een mooie interactie
met vragen en antwoorden en konden er suggesties worden gedaan.

Het wordt een eenvoudige vaste brug die de grootstedelijke Handelskade
verbindt met de landtong aan de noordzijde van de Waalhaven. Dat stuk-
je land wordt deels ingericht als park om de woonwijken Koningsdaal,
Fort Krayenhoff en Ulpia en Fabrica als groenstrook te veraangenamen
en om de verbinding met de Waalkade te vormen. Maar goed, de brug
wordt een echte voetgangersbrug met treden aan beide zijden en slank
van stijl. Hij wordt ongeschikt voor rollend materieel, zoals kinderwagens,
rollators en rolstoelen. Voor gebruikers van dit materiaal blijft de route
rondom de Waalhaven het alternatief.
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Voor de in- en uitgaande schepen en voor de patrouillevaartuigen en
de vaartuigen van de hulpdiensten is van belang dat er zo weinig
mogelijk verandert. Er komen in ieder geval geen pijlers in het water,
zodat de doorvaartbreedte niet wordt beperkt. De vrije doorvaart-
hoogte gaat natuurlijk verloren. De onderkant van de brug komt op
20,77 m +NAP, en dat is 2,34 m lager dan de spoorbrug. Bij de
hoogste waterstand van de laatste 35 jaar, op 01 02.1995 stond het
13,52 m +NAP, zou er nog ruim zeven meter onderdoor passen.
Voor het gebruik en de bereikbaarheid van de Waalhaven en ook
voor een werfbeurt van de Jos Vranken lijken de kaarten gunstig.

Hoe een en ander gaat uitpakken voor de rust en de privacy van de
mensen die in de toren aan de kop van de Waalhaven, of op de ar-
ken en voormalige bedrijfsvaartuigen wonen of aan boord van de
afgemeerde binnenschepen verblijven, zal de tijd moeten leren. Er
wordt vanuit gegaan dat er meer sociale controle zal zijn en dat daar-
door ongewenst verblijf en geluidsoverlast zullen afnemen. Na de
bouw van de voetgangersbrug en de herinrichting van de landtong
zal moeten aantonen of deze gedachte een juiste was.

De bouwactiviteiten starten over ongeveer een jaar, waarbij nog een
aantal stappen genomen moeten worden: de verkrijging van een wa-
tervergunning, de behandeling van zienswijzen, de aanbesteding en
de opmaak van een omgevingsvergunning.

Op www.nieuwbouw-waalfront.nl zullen berichten over woningbouw
en (her)inrichting rondom de Waalhaven worden opgenomen.

Mede namens het K.S.C.C. Nijmegen

Henry Mooren

voorzitter afdeling Schuttevaer Z O N
Koninklijke BLN-Schuttevaer

www.nieuwbouw-waalfront.nl
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"Verbondenheid, geloof, vertrouwen, vreugde, spel, groei en
hoop"

Thomas, een godsdienstdidactische website voor en door
leerkrachten, laat op www.godsdienstleraar.be vijftien
godsdienstleraren aan het woord. Zij getuigen elk vanuit hun eigen
unieke perspectief over hun beroep aan de hand van tien thema’s
die eigen zijn aan het godsdienstonderwijs.

Tussen die 15 leerkrachten vinden we ook Paul Van Haute, leraar
aan het Don Boscocollege Zwijnaarde. "Ik ben Paul Van Haute,
geboren en getogen te Tielt in West-Vlaanderen", klinkt het op de
website van Thomas. "Ik liep school in het Don Boscocollege te
Kortrijk. Vooral in het internaat leerde ik de opvoedingsmethode en
spiritualiteit van Giovanni Bosco goed kennen. De salesianen en
leerkrachten leefden de pedagogie van verbondenheid, vertrouwen,
vreugde en spel, geloof, groei en hoop dag in dag uit voor. Na het
secundair onderwijs ging ik godsdienstwetenschappen studeren in
Leuven om te ontdekken hoe het christelijk geloof wérkelijk ineen
zit."

Wie meer wil weten over Paul en diens visie op godsdienstonderwijs
kan filmpjes bekijken en het volledige artikel lezen via deze link.

www.godsdienstleraar.be
https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerkrachten-in-de-kijker-paul-van-haute/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20210601&utm_content=paul+van+haute
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TAKE OFF #12 - Codarts Circus Arts Afgestudeerden 2021

Geacht publiek

Normaal gesproken zouden wij u met trots uitnodigen
voor TAKE OFF #12, om alle afstudeeracts live in een
Rotterdams theater te aanschouwen.
Vanwege de veiligheidsrestricties staat ons huidige protocol niet toe
om externe gasten te ontvangen voor de live presentatie. Toch willen
wij u graag informeren hoe u kennis kunt maken met onze afstudeer-
ders en hun acts kunt bekijken.

Op 18 en 19 juni zullen de afgestudeerden hun solo of duo act pre-
senteren in ons Fenix I gebouw in Rotterdam voor een intern publiek
en de jury.

Kijken naar de afstudeeracts:
Wij zullen alles in het werk stellen om professionele opnames van de
acts te maken en u eind deze maand een overzicht te plaatsen in de
Christoffel Nieuwsbrief.

De komende weken zullen de Codarts Circus Arts afgestudeerden
ook te zien zijn op TAKE OFF # 12 (dit is de link voor u) en op
Codarts Facebook.

We kijken ernaar uit om onze studenten en hun werk binnenkort met
u te delen.
In de hoop u snel weer levend en in goede
gezondheid terug te zien!

Met vriendelijke groeten,

Anna Beentjes
Hoofd van Codarts Circus Arts

Jan Daems
Artistiek coördinator

Groeten uit Maastricht
Hans Jacobs was er een dagje op uit naar Maastricht en deelde
bovenstaande foto met ons. De foto is genomen in de Onze Lieve
Vrouw "Sterre der Zee" Basiliek Maastricht.
Dit is een van de eerste kappelletjes waar je ook kunt pinnen voor
een kaars. Maria gaat met de tijd mee.

https://www.codarts.nl/circus-alumni-takeoff12/
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Eerste vaatje Hollandse Nieuwe
naar vaccinatiemedewerkers GGD

Dinsdag 15 juni is het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aangeboden
aan de voorzitter van GGD GHOR Nederland, André Rouvoet als
blijk van waardering namens alle Nederlanders, die in de gelegen-
heid zijn gesteld een vaccinatie tegen het coronavirus te ontvangen.
Bij de vaccinatielocatie Haaglanden luidde het Nederlands Visbureau
hiermee én met het aanbieden van vele Hollandse Nieuwe aan de
vaccinatiemedewerkers de start van het nieuwe haringseizoen in.
Vanaf woensdag 16 juni is de Hollandse Nieuwe in het hele land ver-
krijgbaar.

'We hebben ons natuurlijk afgevraagd wat we dan doen om Holland-
se Nieuwe te introduceren', aldus Leewis. ‘Vorig jaar werd het eerste
vaatje Hollandse Nieuwe symbolisch uitgereikt aan Ernst Kuipers en
Diederik Gommers als gebaar van dank voor de hardwerkende IC-
medewerkers. Nu we ons in Nederland volop in de vaccinatiefase
bevinden in deze coronatijd, is de GGD een logische keuze.’ Niet
alleen André Rouvoet ontving de Hollandse Nieuwe, maar ook de
vaccinatiemedewerkers op verschillende locaties in het land werden
getrakteerd.

V.l.n.r haringmeisje, Annette de Boer directeur Publieke Gezondheid Haaglanden,
André Rouvoet, Agnes Leewis directeur Nederlands Visbureau, haringmeisje

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

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

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

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

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.
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's Avonds liggen we weer op ons oude ver-
trouwde plaatsje bij de Eiffeltoren. We voelen
ons hier al thuis. De volgende dag wandelen
we over de Avenue Kleber, de Champs Ely-
see en natuurlijk over het Trocadero. We blij-
ven voorlopig nog wel in Parijs liggen. We
beklimmen de 420 trappen van de Notre Da-
me om ons hart eens te testen. We komen
zonder storingen boven en genieten van het
prachtige uitzicht over de stad. Vanaf de Eif-
feltoren kun je nog verder kijken, maar daar
ga je met de lift naar boven en dat kan een
klein kind ook. Een beetje inspanning kan
nooit geen kwaad. Thea, Heinz en Raisa ko-
men een paar dagen logeren.

Na een week verlaten we Parijs en varen we
richting Conflans. Thea is met Raisa aan
boord gebleven, want Raisa is een beetje
ziek. Ze heeft wat koorts. We hebben de dok-
ter er bij gehaald en nu heeft ze medicijnen.
De volgende dag is het leed weer geleden en
is ze weer heel levendig.
Via Greil varen we naar Compiegne en van
Compiegne naar Jeanville. Hier is het weer
zondag. Langs het kanaal is een grote rom-
melmarkt. Raisa ziet er een driewieler staan
waarbij ze niet meer is weg te slaan. Er zat
voor opa dus niets anders op dan dat ding te
kopen. Ze kon er gelijk aardig mee overweg.

Toen we weer bij het schip waren konden we
haar met moeite weer van afkrijgen. Een beter
bewijs van een goede koop was er niet.

We gaan nu weer door het Canal du Nord
naar België. De tweede dag komen we in Va-
lenciennes en gaan de stad in. Er staat een
prachtig stadhuis en er zijn ook mooie win-
kels. Met koffie en koek nemen we afscheid
van Frankrijk, waar we meer dan twee maan-
den hebben rondgezworven. In Mons krijgen
we te horen dat een van de liften kapot is. Dat
kan wel tien dagen duren. Die liften zijn nog
van 1880 en werken op waterdruk. Dus geen
wonder dat die dingen het wel eens begeven.
We gaan in Mons de haven in. Die is heel
groot en er ligt alleen een lege spits. Dat is
alles. Mons is ook een mooie stad. Het is hier
best tien dagen uit te houden. Sjanneke komt
ons opzoeken; ze heeft ons al enkele maan-
den niet gezien. Het is nog steeds mooi weer.
Op een dag zijn we op de fiets gestapt om
eens te kijken hoe het er voor staat met de lift.
Een paar jaar geleden zijn we hier ook al
eens door gevaren. Er liggen er vier achter
elkaar. Je gaat ongeveer 12 meter omhoog in
iedere lift en als je erdoor bent kom je op het
Brussels kanaal. De eerste plaats is La Lou-
vière. Dan nog een paar sluizen en je bent
weer in Charleroi. Volgens de sluismeester
kon het nog wel een week duren voor het spul
weer werkte. Over een paar jaar is de grote lift
klaar in Theu. Je kon het gevaarte in de verte
zien liggen. Het kanaal er naartoe is al klaar.
Omdat onze dochter aan boord is gaan we
met de trein een dagje naar Brussel. We zijn
er wel een paar keer geweest, maar het is

altijd leuk om er weer eens door te wandelen.
We bezoeken Manneke Pis en zien dat hij
nog net zo hard plast als voor jaren terug.
's Avonds om negen uur zijn we weer in
Mons. We hebben een leuke dag gehad en
ook de dochter is zeer tevreden.

Wordt vervolgd.

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.



Christoffel Nieuws pagina 25← terug naar pagina 1

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of
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

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en
Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ
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

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
Vacature

G. Verschuren
H. Leensen

G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor
Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

COLOFON
Christoffel Nieuwsbrief 13 verschijnt op donderdag 1 juli 2021.
Deadline: maandag 28 juni.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen †, Jeroen Lenaerts, Hans Jacobs.

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.

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.   B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC     Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier   Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

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

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat 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.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever.

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden:
+31 (0)24 - 377 75 75

Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster

Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Mieke Bosman  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
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