Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus en Kermisgemeenschap

CHRISTOFFEL NIEUWS
Zomer-editie
Nummer 17 - 26 augustus 2021 - Jaargang 6
Wij willen u gedurende de zomer op de hoogte houden van het laatste nieuws en laatste ontwikkelingen.
Daarom verschijnt nu deze zomereditie. Op donderdag 9 september verschijnt weer een reguliere editie.

Beste Christoffellezers,
Dit de laatste vakantieflyer met actueel nieuws uit de
kermis, circus en binnenvaart.
Het einde van de schoolvakanties nadert
Dat betekent dat ook het leven voor de kinderen op het internaten
weer gaat starten. In de tijd dat er nog heel veel kinderen op de
internaten verbleven, was dit een heel spannende tijd voor de
ouders en de kinderen.
Niet alleen de uitzet moest klaar zijn, maar het naderende
afscheid moest ook voorbereid worden. Nu gaan de kinderen
bijna allemaal in het weekend naar boord of naar de wagen van
kermis en circus. Vrijdagmiddag naar huis en zondagavond of
maandag naar het internaat. Wanneer de kinderen op vakantie
gingen werd er een extra bus in gezet, ik geloof dat deze de
NPRC-bus genoemd werd en plaatsen in de trein werden
gereserveerd.
Ouders haalden hun kinderen dan af op afgesproken plaatsen.
Van hart is de hoop dat het schooljaar 2021 -2022 een redelijk
normaalschool jaar wordt. Het onderwijs in groepsverband werkt
zeer socialiserend en verbindend.
De kinderen, de jongeren, ouders, groepsleiding directie: zegen
over het school internaat jaar.

30 september: opening van het nieuwe activiteitenjaar KSCC
en Pastoraat.
Een uitgewerkt programma wordt later gepubliceerd. Nu kunt u de
datum en de tijd vast in uw agenda schrijven
•
inloop van 10.30- 11.00
•
Opening 11.00
•
Lunch+- 13.00
•
Middagprogramma
•
Sluiting+- 16.30
Welkom.
U kunt u opgeven per mail: info@kscc.nl of per telefoon op
nummer 024-377 7575.
U kunt nog een treffende spreuk voor het nieuwe
activiteitenjaar inleveren. Er zijn al een paar leuke en
treffende binnengekomen. Maar hoe meer er zijn, hoe groter
de keus.
Cruisevaart en kermis komen weer op gang.
Gelukkig dalen de Coronacijfers. Toch is het oppassengeblaas.
Wij zien het in onze oosterburen: de besmettingen lopen op. Toch
is het te hopen dat Corona in de hand gehouden kan worden.
→
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Heel veel mensen zijn gevaccineerd, maar er zijn er enkelen
die niet gevaccineerd willen worden om voor hun motverende
redenen. Praten helpt meestal niet. Wel kunt u ze op hun
verantwoordelijkheid voor het welzijn van de ander wijzen:
even uit die egocentrische bubbel laten komen.
In een gesprek over dit onderwerp gaf iemand als verweer: ik
weet niet precies wat er in zo’n spuit zit. Een ander merkte
fijntjes op: weet jij wel wat er in een croquet of een frikadel zit.
Het gesprek viel stil.
Zondag 29 augustus a.s.de heilige Mis
op de kermis in Budel
Aanvang 10.30 uur
De zang en muziek staat onder leiding van
Elly Lenders. Het orgel van Frans Van Reeken zal ook voor
mooie muziek zoals het Ave Maria zorgen.
De ervaring van de vieringen in Laren, en Tilburg leren dat het
heel goed mogelijk is.
Het thema is: Gewoontes Gebruiken Tradities zijn belangrijk,
maar…….
U bent van harte allemaal. Er zal op toegezien worden dat de
geldende coronaregels in acht genomen worden op een mens
vriendelijke wijze.
Zondag 5 september de Kermis mis
in Roosendaal.
Aanvang 10.30 uur

De viering vindt plaats in de ‘kerk op de Kade’, omdat er geen
autoscooter aanwezig is. De kerk - zo vertelde de coördinator
Sjaak Sebregts mij zal - in kermisstijl versierd worden.

Het welbekende koor zal met haar zang en muziek de viering
omlijsten.
Het thema: investeren in de toekomst: GA Open STA OPEN
Ook voor hier gelden de coronaregels.
Na de heilige Mis is een kopje koffie, hopelijk met een lekkere
oliebol. Dat geldt natuurlijk ook voor Budel.

Kermis in Luxemburg

Op de foto:
2e van links, vicaris
Patrick Müller en
rechts: leiders van de
kermisbonden,.

Vrijdag 3 september is er weer de jaarlijkse
heilige Mis in de Glaciskirche tijdens de kermis
in Luxemburg, de Schuerfouer, een kermis die dateert van 1340
en opgezet werd door Jan de Blinde Graaf van Luxemburg en
koning Bohemen. De vroegere jaarmarkt van herder is de
kermis van de hoofdstad geworden.
Opvallend is dat heel veel kermisexploitanten en hun
medewerkers aan deze heilige Mis meemaken.
Voor het pastoraat biedt dit de gelegenheid de mensen te
ontmoeten en te laten ervaren dat de kermis. Belangrijk is de
ontmoeting en het maken van contact zoals bij de andere
vieringen de mensen na de heilige Mis. Zo blijven we op de
hoogte van het reilen en zeilen van de gemeenschap.
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Een kaartje sturen ter
gelegenheid van……
Zuster Vincentia  en diverse
anderen maakten mooie kaarten
die ter gelegenheid van kerstmis,
nieuwjaar, bruiloft jubileum, overlijden of anderszins verstuurd
kunnen worden.
Wilt u er één kopen? Ze staan in
Een mandje waaruit uzelf kiezen kunt.
De prijzen variëren vanaf 1 tot 2 euro. Inmiddels heeft
Jenny Kyriakopoulos het stokje overgenomen van de zuster.
Loop gerust eens binnen en kom kijken.Het geld doet u
gewoon in het bakje dat erbij staat. De opbrengst komt ten
goede aan onze vastenactie.

Doelen vastenactie
De doelen van onze vastenactie moeten we herschikken; pater
Boksebeld, de broeders Cees Smeele sdb en W. Leensen FIC
zijn overleden. Er wordt contact opgenomen met de
coördinator van de missiewerken van de Salesianen van Don
Bosco en de broeders van Maastricht.
Het is belangrijk dat wij de vastenactie houden
voor concrete personen in een kleinschalig
project die zich aan ons voorstellen, vetellen wat
voor een taak ze hebben en welke noden er zijn.

Bezoek aan internaat in Etterbeek (Brussel)
Dinsdag jl. heeft een delegatie vanuit de internationale
kermiswereld, ESU, FORUM en ENTE het internaat in
Etterbeek bezocht.

Reden: Huisvesting voor de schippers en kermis jeugd Er
verblijven 80 jongeren van 6 – 18 jaar. Het internaat heeft 2
panden waarin in het ene het lager onderwijs en huisvesting en
in het ander de huisvesting van de jongeren is ondergebracht.
Het pand voor de jongeren is afgekeurd. Dus op zoek naar een
ander pand. Een moeilijke opgave. Goede raad was duur. De
oplossing voor de time Beijing was: alle de kinderen in één
gebouw huisvesten. Maar daarvoor is de ruimte te klein. Bij de
rondgang kregen we het gevoel alsof we in de jaren 6o waren
beland.
Vanuit de organisaties is aangeboden steun te geven door mee
te lobbyen bij de plaatselijke landelijke ne Europese overheid.
Wij gaan er mee aan de slag.
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Sociëteit de Wandelgang.
Het bestuur en de raad van
Commissarissen komen 2
september voor een
vergadering bijeen.
Hopelijk kan er een planning komen voor de komende tijd. Het
achter ons liggende jaar en een groot deel van 2019 kon niets
georganiseerd worden.
Er bestaat grote behoeften aan een sociaal contact, waarin ook
goed genetwerkte kan worden.

Videoboodschap van onze aalmoezenier
en voor ons, nieuwe manier om de boodschap voor de
binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap over te brengen.
Wegens succes geprolongeerd.
Klikt u op onderstaande foto en u gaat direct naar ons
videokanaal op YouTube. Klik op de bekende rode knop
en bekijk deze videoboodschap (duur ca. 4 minuten en 59
seconden).

In een volgende CN meer nieuws.
Tot slot wens ik u allen een fijn weekend,
Met vriendelijke groet,
B.E.M van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier.

Klik hier om de video te bekijken op YouTube

Wat zegt een banaan tegen
een aap?
Helemaal niets, want
bananen kunnen niet
praten.
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Vanuit Rotterdam

Door Karel Schreurs
Op zondag 22 augustus jl. was het na ruim anderhalf jaar weer
mogelijk om een eucharistieviering te houden in Laurens Antonius
Binnenweg.
Remy Jacobs ging voor in een mooie, inspirerende en fijne viering.
Goed voorbereid door Diny, in samenspraak met Remy en de
mensen van Antonius.
Ruim vijfendertig mensen zijn erop afgekomen. Natuurlijk is het dan
gezellig om daarna onder het genot van een kopje koffie/thee
uitvoerig met elkaar bij te praten. En gepraat is er veel, want na zo’n
lange tijd weer eens bij elkaar geeft meer dan voldoende
spraakwater.
Natuurlijk waren niet alle bekenden aanwezig, maar een groot deel
was er en over de afwezigen werd veel gesproken.
Iedere vierde zondag van de maand zijn wij weer welkom in
Antonius. Laten wij hopen dat het mogelijk blijft en wees welkom
volgende maand.
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WANDELNIEUWS
Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws,

Kan wandelen, gekoppeld aan het verblijf in de buitenlucht, een
genezende werking hebben op de geestelijke gezondheid?
Volgens menig deskundige is dat inderdaad het geval en ook
bekende mensen die los willen komen van een hectisch en
inspannend leven gebruiken het uren lopen om even weg te zijn
van de druk, van het volle programma. Een aantal uren niet
denken aan werk of aan het huishouden, maar puur een worden
met de omgeving en bewust stil staan bij de stappen die worden
gemaakt om gelijktijdig de conditie uit te bouwen. Het lijkt
filosofie, maar dan een heel serieuze om ontspanning een echte
kans te geven. Er zijn boeken over geschreven, maar dan vooral
gericht op belevenissen van de uitbundige wandelaar, die vooraf,
tijdens en na de tocht worden opgebouwd en weergegeven.
Culturele en historische ontwikkelingen van een dorp, het
langzaam oplopende pad bij de Grebbeberg, het uitzicht over het
Veluwemeer, een opstijgend vliegtuig bij Eindhoven Airport of
een aankomend veerpontje met fietsers en voetgangers aan de
oever van de Boven-Rijn. Het zijn zo maar enkele afleidingen die
tijdens het wandelen de gedachten kunnen verzetten.
Opvallend is dat er de laatste weken in media berichten
verschijnen die vaak tegengesteld aan elkaar zijn over onze
lichamelijke inspanningen, en dat in relatie tot corona. Er wordt
veel minder gesport dan in 2019 bijvoorbeeld, maar er wordt
weer meer aan de woning gewerkt.

Mensen komen veel minder de deur uit door het thuiswerken, op
fietspaden is het op werk- en schooldagen minder druk dan twee
jaar geleden. Er wordt meer gewandeld dan twee jaar geleden,
maar er zijn nauwelijks georganiseerde wandeltochten. En dat
laatste is geen goede zaak, omdat ongemerkt mensen worden
geraakt door de gedachte dat naast het wegwerken van de
nodige kilometers een bekende het wandelpad zou kunnen
kruisen, of te wel, het brengt altijd een ontmoeting met zich mee.
Dat geeft echt inhoud aan de wandeling. Zo’n sporadische
gelegenheid is er in ieder geval over tien dagen:
5 september 2021

Vierwinden zomertocht in Oss
Afstanden 5-10-15-20 km
Startpunt: Hotel Naaldhof
Inschrijven online verplicht:
www.deossemaaskant.nl
Daar waar het kan, houd het lichaam in conditie, voor nu een ook
voor later.
Henry Mooren
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ONZE JARIGEN ……
27-8

Dhr. Frans van Tiem, Scheepswerf Gerlien in Druten;
Irene Snijders; Trees Kramer.
29-8 Dhr. Geert Tonissen; mw. Els Slokkers; Suzanna de
Bruin; Kaylee de Bot; Julius Brouwer; Olivia Lentjes;
Yvonne Boer.
30-08 Mimi van Lent; Geert-Jan de Bruin
31-08 Nanne Berends; Geert de Kleijn; Noor Tonissen.
1-9
2-9
3-9
4-9
5-9
6-9
7-9
9-9
10-9

Mevr. C. Kersten-de Jong; Remco Kerkhof van ms “Osar”.
Peter Brands; mevr. C. Geutjes; Charlotte v/d Heuvel;
mevr. D. Henssen-de Bot.
Dhr. Brian Salet; dhr. Wim Huibers; Monique Kuyten; Luuk
Wennekes; Stan Wennekes; Keelan Derksen.
Annie Huijbregts-Laeyendecker; Robert Mutsaers; Marcus
Peters; Sientje Berkers.
Dhr. Olaf Appelboom; Roos Rosenboom, m/s Muro;
Vincent Peters.
Dhr. A. Vranken.
Gijs Daanen; C. Peters; Sabine van Meegen, Jos
Vermeeren; Max Rensen.
Anny Decker; dhr. Wim Nuy.
Arno Mooren; Dimfy Lischer, m/s "Ilze"; Mark Wanders;
Corina Bosman m/s Anna.

29 AUGUSTUS 2021
dhr. André Derksen, beheerder KSCC Nijmegen,
dhr. H. Appelboom en overleden familieleden,
dhr. T. Strijp ms. Viking,
dhr. H. Reijmers en overleden familieleden,
ouders van Woerden-in ‘t Veld,
mw. Rina Derksen,
dhr. Marius van Angelen “West Europa”,
Loe Snellens en Frans Vriens.
Broeder Wilhelm Leensen
Mw. Els van Giesen-Bergman

• Voor het huwelijk van Niels Wijnhoven en Ashley van de Ven,
aanstaande zaterdag 28 augustus in Groesbeek.
• Op 2 september a.s. zijn 45 jaar getrouwd Carolien en Adriaan
Meeuwsen.
VAN 5 SEPTEMBER 2021
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
mevr. Liesbeth van den Hoogenband-Jansen,
ouders Baijens-Snijders,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en
familie van den Brink,
Miek Broekmeulen – Tonissen en Harry Broekmeulen,
ouders Bennik-de Leeuw en overleden familieleden,
br. E. van Herwaarden FIC.
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Op 19 augustus 2021 is op 81 jarige leeftijd

overleden
Marian van

Marius Jan van Angelen, echtgenoot van
Angelen-Willemsen, vh WestEuropa.
De crematie vindt plaats in besloten kring op 27
augustus.

Correspondentieadres: Kon. Julianalaan 61, 9934 ED Delfzijl.
GEBOREN
Op 28 juli 2021 is Liene (Hanne Fleur) Peters geboren.
Liene is de dochter van
Lotte Tunnissen en Winfred Peters.
JUBILEUM
Op 2 september 2021 zijn de heer en mevrouw Carolien en
Adriaans Meeuwsen 45 jaar getrouwd.
Wij feliciteren hen van harte met hun saffieren huwelijk.
OVERLEDEN
Op 13 augustus 2021 is op 76 jarige leeftijd in
Yogyakarte, Indonesië, overleden Broeder
Wilhelm/Willy (Wilhelmus Paulus Martinus)
Leensen. Vele jaren lang ondersteunden wij
Broeder Willy Leensen - middels onze jaarlijkse
vastenactie met zijn project. Wij wensen familie
en medebroeders sterkte met dit verlies.

Op 22 augustus 2021 is op 77 jarige leeftijd
overleden Els van Giesen-Bergman,
echtgenoot van Thiel van Giesen. Op 27
augustus wordt wordt afscheid genomen in
Crematoirum Maaslanden te Vlijmen Nieuwkuijk.
Corr. adres: Rijnstraat 261, 52155 EE Den
Bosch.

HUWELIJK
Op 28 augustus gaan trouwen
Ashley van de Ven en Niels van
Wijnhoven.
De kerkelijke inzegening vindt plaats
in de Cosmas en Damianus Kerk te
Groesbeek.

Onze pensioenregeling wordt in 2025 vrijwillig
Intrekken verplichtstelling
De huidige pensioenregeling, een afspraak tussen CBRB, BLN
en Nautilus geldt in de hele binnenvaart. De minister heeft
namelijk de regeling verplicht gesteld voor alle werknemers in
onze sector. Zo’n verplichtstelling gebeurt alleen als wij via
CBRB en BLN een meerderheid van de werknemers
vertegenwoordigen. Voor meer informatie klik hier.
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Beste broeders,
Het is onze droevige plicht u
Te informeren over het overlijden van
broeder Wilhelm Leensen
op 13 augustus 2021.
• Broeder Wilhelm Leensen FIC
• Wilhelmus Paulus Martinus
• Hij werd geboren op 22 april 1945 te
• Hasselt (Overijssel, Nederland).
• Hij legde zijn eerste professie af op
15 augustus 1964.
• Op 13 augustus 2021 in Yogyakarta, Indonesië, riep zijn Schepper
hem tot het eeuwige leven.
Na zijn eerste professie in 1964 is Bro. Wilhelm werkzaam geweest
als kleermaker in Nederland. In 1971 werd hij missionaris in
Indonesië, waar hij zijn kleermakersambt op zich nam, eerst in Bara
en daarna in het Instituut voor Doven. in Wonosobo. In 1985 ging hij
naar Muntilan om les te geven aan de technische school. Het was
ook in Muntilan dat hij sociaal werk begon en mensen aan het werk
probeerde te krijgen. In dit apostolaat heeft hij voor veel mensen veel
betekend.
Op maandag 9 augustus 2021 werd Bro. Wilhelm Covid-19-positief
getest. Na enkele dagen op zijn kamer te hebben gelegen
verslechterde zijn toestand snel en op vrijdag 13 augustus werd hij
per ambulance naar het ziekenhuis in Yogyakarta gebracht, waar hij
het sacrament der zieken ontving. Het Covid-19 virus heeft het hart
en de longen van Bro. Wilhelm aangetast. Op diezelfde dag 's
avonds riep God Bro. Wilhelm en daar eindigde zijn pelgrimstocht op
aarde. Omdat Bro. Wilhelm stierf aan de gevolgen van besmetting
met Covid-19 moest hij begraven worden volgens het protocol dat
door de Indonesische regering was vastgesteld. Concreet betekende
dit dat hij diezelfde avond al begraven moest worden op de FIC
begraafplaats in Ambarawa.

Herinneringen van
circuspater

Kristiaan van der Linden
(92)

(bron: Kerknet - België)
foto:
Andreas van Esbroeck

Kristiaan Van der Linden (92) rijdt al jaren onvermoeibaar
rond naar al wie hem te hulp roept: circusartiesten,
woonwagenbewoners of foorkramers.
Pater Kristiaan, een leven in beweging
• geboren op 21 augustus 1929 in Booischot
• groeit grotendeels op bij zijn grootouders
• begint in 1949 aan het noviciaat bij de kapucijnen in
Edingen
• tot priester gewijd in 1956
• in 1959 officieel aangesteld als nationaal aalmoezenier van
de kermis- en circuswereld, woonwagenbewoners en Sinti
Wilt u het hele levensverhaal lezen klik hier
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heropening Maas Binnenvaartmuseum,
open dagen op 11 en 12 september

De officiële heropening van ons museum vindt plaats op vrijdag
10 september 2021. Aanvang 15.00 uur. Dit is alleen voor
genodigden.
Overige belangstellenden zijn welkom op de open dagen op
zaterdag 11 en zondag 12 september. Kijk op onze
website www.maas-binnenvaartmuseum.nl
Namens het bestuur van het Maas Binnenvaartmuseum.

KSCC Nijmegen – opening nieuw
seizoen op 30 september!
Noteer alvast in uw agenda! Nader
bericht volgt
Samen met de provincie Limburg, de gemeente Maasgouw en
Maasgrind bv , sponsoren en vrienden hebben we de vernieuwing
van ons museum kunnen realiseren.
Ons museum moest daarvoor drie prestaties leveren:
1.Herinrichten, moderniseren van het bestaande museum;
2.Toevoegen van het thema zand en grind aan het museum;
3.Tegenover het museum aan de haven realiseren van:
4.een steiger van 40m1 voor historische schepen;
5.Een uitkijkpunt in de vorm van een stuurhut en een raderwerk als
verbinding tussen steiger en museum ( blauwe loper).
Deze projectonderdelen zijn gefaseerd uitgevoerd en inmiddels
gereed.

Gelijktijdig is ons museum geregistreerd museum geworden,
waardoor we inmiddels gecertificeerd zijn op de onderdelen
bedrijfsvoering, collectie en publiek.
→
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SV Sterrenschans Doornenburg
Op verzoek van een aantal leden gaan we weer een keer eten
bij het Wapen van Rheden.
Het is leuk voor Aloys en Johan, dat iedereen de vorige keer
heeft genoten van het mooie en lekkere buffet wat ons werd
voorgezet.

We hebben afgesproken dat we op donderdag 2 september,
om 16:30 uur bij het Wapen van Rheden zullen zijn. Bij
voldoende belangstelling zal Aloys weer een buffet verzorgen.
Mocht de opkomst minder zijn, wat we niet verwachten, dan
kan er van de kaart gegeten worden. De eigen bijdrage
moeten we nog vaststellen, in overleg met Aloys, maar reken
op ongeveer het zelfde bedrag als vorige keer, 20 à 25 euro
per persoon.
Mocht je meewillen maar geen vervoer hebben, laat dat dan
even weten bij de aanmelding. Dan zullen we kijken of er
plaats is in de auto’s van de leden die wel vervoer hebben.
Laat a.u.b. ook weten of je dieetwensen en/of allergieën hebt,
dan kan daar ook (zo veel mogelijk) rekening mee gehouden
worden.
Voor een goede voorbereiding wil men bij he Wapen van
Rheden graag weten met hoeveel mensen we komen. Daarom
het verzoek om je uiterlijk vrijdag 27 augustus a.s. aan te
melden. Dit kan per e-mail bij mij (boapeter@hotmail.com of
prwvanmegen@yahoo.com). Ook mag je me bellen, op 06 –
3057 4458.
Hopelijk tot donderdag 2 september!
Met vriendelijke groet, Peter van Megen

Binnenvaartmuseum
Nijmegen
Bent u ook benieuwd naar het nieuwe Binnenvaartmuseum
Nijmegen? Onze vrijwilligers zijn hard bezig om het museum
helemaal top in orde te krijgen.
Spontaan krijgen wij maquettes in bruikleen. Zoals de
maquette op onderstaande foto die wij gekregen hebben van
Hans v/d Hurk van MTS Calcit.
Zo kunnen wij u een gevarieerd aanbod te kunnen laten zien.

Noteert u alvast de datum van de opening:.

Donderdag 30 september a.s.
Nader bericht volgt.
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Hoe kunt u loten kopen?
•
Schipperscentrum Nijmegen bij Ria Lentjes 024-3777575
•
Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen 0653910154 of 0162-314569

De GROTE CLUBACTIE 2021
komt er aan
Vanaf zaterdag 18 september gaat de GROTE CLUBACTIE in
heel Nederland weer van start. Mensen uit de binnenvaart,
kermiswereld en circuswereld gaan ook dit jaar weer zo veel
mogelijk loten verkopen. Laat ons eens kijken of wij het
resultaat van vorig jaar kunnen verbeteren. Vorig jaar hebben
wij als KSCC 1.084 loten verkocht.
Ieder lot kost € 3,00 en € 2,40 is gegarandeerd voor ons goed
doel. De ziekenvaartocht met de PRINS WILLEM ALEXANDER
is als doel bestempeld. Deze vaartocht is voor zieken en
eenzamen uit onze wereld en alle financiële hulp hiervoor is
welkom. Allemaal samen proberen wij dit jaar weer zo veel
mogelijk loten te verkopen.
Ook dit jaar willen wij weer zogenaamde superloten verkopen. Wat
is een SUPERLOT? Eigenlijk een lot van € 150,00 of te wel vijftig
loten. De koper ontvangt na aankoop een symbolisch SUPERLOT,
plus 50 papieren loten.
Ook dit jaar is de winkans in de Grote Clubactie 1 op 10! De
lotenkopers maken kans op ruim 300.000 prijzen, zoals een
hoofdprijs van €100.000,-, een auto, reischeques en fietsen. De
trekking van de GROTE CLUBACTIE vindt plaats op 8 december
2021. Vanaf 9 december bekendmaking trekkingslijst op de website
van de organisatie (www.clubactie.nl).

Mocht u loten willen kopen maar kunt u of wilt u niet naar het
Schipperscentrum, dan kunt u telefonisch of via de mail loten
bestellen en via de bank (Katholiek Schipperswerk
NL42ABNA0500244324) betalen.
Het is wel belangrijk om bij de omschrijving van uw
bankoverschrijving een adres aan te geven waar wij de loten
naar toe kunnen sturen. Dus graag even uw adres aangeven in
de bankoverschrijving. Als de betaling op de rekening staat krijgt u
de loten thuis gestuurd.
•
•
•
•

Telefonisch via een van de bovenstaande nummers.
Telefonisch via Karel Schreurs 06-20406872
Mail aan k.schreurs@kscc.nl
Of e-mail aan info@kscc.nl.

U kunt loten nu al bestellen, dat mag. Graag ook met vermelding
van uw adresgegevens. Maar de loten opsturen of contant kopen
kan pas vanaf 18 september. Er zijn veel verenigingen in Nederland
die nu al met zogenaamde ‘vóórintekening’ werken. Dat kan via
telefoon of mail ook bij ons.
Het zou mooi zijn als wij u in december kunnen vertellen dat ook dit
jaar deze actie voor ons geslaagd is en alle loten verkocht zijn. Of
nog mooier, als wij kunnen vertellen dat er dit jaar door ons een
nieuw record aantal loten verkocht is. U helpt ons toch ook mee!
Groeten,
Karel Schreurs
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editie Wereldhavendagen R’dam
Datum 03 t/m 05 september 2021
44e

3, 4 & 5 september 2021 staat in het teken van de
Wereldhavendagen.
Tijdens dit driedaagse evenement wordt de Rotterdamse
haven aan het publiek gepresenteerd en kun je op
verschillende locaties in de stad en haven de
Wereldhavendagen beleven. Dit jaar bestaat het programma
van de Wereldhavendagen uit verschillende kleinschalige
fysieke onderdelen, waarbij de veiligheid voor bezoekers
voorop staat.

1e editie Vlaams-Nederlandse
Havendagen Antwerpen 29 en 30
september 2021
Vlaams-Nederlandse Havendagen
De havens van Nederland en Vlaanderen zijn elkaars
concurrenten, maar kunnen op veel vlakken juist goed
samenwerken.
Tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendagen op woensdag 29
en donderdag 30 september, kijken we een keer niet naar de
concurrentieposities, we gaan het hebben over
overeenkomsten. Waar kunnen de havens samenwerken?

Voor meer informatie klik hier

HET ZUIDEN
Raamsdonksveer
De nieuwe Info 92 Zomer 2021
Het Zuiden is weer beschikbaar
klik hier
Voor meer informatie bezoek de website van Port of Rotterdam en
klik hier of klik hier voor de site van de Wereldhavendagen
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* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl
* Dhr. Bernard Derksen.
SLEEUWIJK, NIEUWE ES 118, 4254 AX.
* Dhr. Sjef Peters, voorheen directeur ASTO.
BELGIË, KLEINE HEYDE 6, 2900 SCHOTEN.
* Dhr. Christiaan Lahnstein.
ROERMOND, OOSTHOVEN 14, 6042 PA.
* Dhr. Wim Smits.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 7, 3332 TC.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.

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

* Mevr. Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove Groep Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize Rosa –
Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84, 6641
BG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.
* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Mevr. Xenia Merkelbach en dhr. Gerard de Koning.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT 47350,
FRANCE.
* Dhr. Martin van de Kleij. (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
* Mevr. Rieki Schuman.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 91D, 6002 TB.
* Mevr. Sonja de Boer-Baijens.
RIDDERKERK, Roerdomp 2, 2986 XA.
* Nikita Duursma.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN augustus/september 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 maandag

10.30 uur

Stafvergadering

11.00 uur

H. Mis op het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream,
voorganger Pastoor T. van Balveren.

10.30 uur

Kermis mis Budel / Aalmoezenier

Zo. 29 augustus

Do. 2 september

12.00 uur

11.00 uur
Zo. 5 september

10.30 uur

Ma. 6 september

10.30 uur

Zo. 12
september

11.00 uur

Zo. 19
september

11.00 uur

Jaarvergadering Wandelgang
H. Mis op het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream,
voorganger Pastoor T. van Balveren.
Kermis mis Roosendaal /Aalmoezenier
Coördinatieraad vergadering KSCC

H. Mis op het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
Ziekenzondag
H. Mis op 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 2021
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Woord- en Communiedienst. Na
de dienst is een bestuurslid
aanwezig.

Elke zondag

10.30 uur

Tweede
zondag van
de maand

10.30 uur

Eucharistieviering. Celebrant is
Ad van Blommerde. Na de dienst
is een bestuurslid aanwezig.

Elke
woensdag

14.00 uur

Kaarten en koffiedrinken

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021

Alle activiteiten van SV Sterreschans vinden plaats op het
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg.
Laatste vrijdag van
de maand

19.30 uur

Gezellige vrijdagavond.

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen
E-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2021
Alle activiteiten vinden plaats
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
Elke vierde
zondag vd maand

11.00 uur

Eucharistieviering met na de viering
een kopje koffie en gezellig praten.

Contactpersoon voor Rotterdam: Karel Schreurs
Telefoon: 06 – 20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl
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