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Van de bestuurs- en directietafel

30 september 11.00 uur feestelijke opening van het nieu-
we KSCC- en pastorale- activiteitenjaar. De dag wordt ge-
opend met een welkomstwoord en een blik naar de
toekomst. Natuurlijk worden de laatste jaren niet vergeten.
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Geen 1,5 meter afstand meer in de kerk

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de an-
derhalve meter bij kerkbezoek los te laten, mits er in het
kerkgebouw voldoende geventileerd kan worden. Vooraf
opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De maand september is bijna weer voorbij. Het gewone leven lijkt
langzamerhand weer zijn gang te vinden.
In politiek Den Haag krijgt de formatieklucht een vervolg. Daar zullen
wij maar geen tijd aan besteden. Deze klucht is gewoon saai.

Het KSCC-schoolreisje ligt ook weer achter ons. Op de foto’s die wij
gezien hebben staan blije en vrolijke mensen. Het was blijkbaar echt
genieten en dat is de hoofdzaak. De heen- en terugreis had wel de
nodige vertragingen vanwege de ‘Baustellen’. Maar dat mocht alle-
maal de pret niet drukken.

Groepsfoto van busreis naar Daun (D)

Corona
Vorige week gaf hielden ministers Rutte en De Jonge weer een pers-
conferentie. Er werden de nodige versoepelingen aangekondigd die
op zaterdag 25 september ingaan. Onbegrijpelijk dat voordat ze in-
gaan er nog eens 10 dagen overheen moeten gaan. Misschien is dit
een symbool hoe de overheid werkt.
Belangrijke versoepelingen zijn het verdwijnen van de 1,5 meter af-
stand. Hield u zich er nog aan? Ook mag je weer zovéél mensen
thuis uitnodigen als je wil.

Ja en dan de vaccinatie, de QR code
Zoals u in de vorige uitgaven van Christoffel Nieuwsbrief heeft kun-
nen lezen gaan bestuur, directie en pastoraal team er van uit dat
wanneer u ons KSCC en pastoraal centrum bezoekt, of deelneemt
aan een activiteit, u in het bezit bent van dit bewijs van vaccinatie of
dat u een kopie hebt van de QR-code of een negatieve test kunt
overhandigen.
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Prinsjesdag

De troonrede van de koning bevatte naar mijn smaak
belangrijke elementen. Samen zijn wij verantwoordelijk

voor het natuurlijk en menselijk klimaat. We hebben de aarde te
veel uitgebuit en zo langzamerhand ondervinden wij de consequen-
ties. Er zijn plannen om in de toekomst de geleden schade te herstel-
len, maar de rekening die wij gepresenteerd krijgen is heel hoog.
De koning liet ook de zorg m.b.t. de jeugd niet onbesproken. Hij
schilderde de situatie waarin ze terecht dreigen te komen. Nu zou je
denken: er zijn zoveel hulpverleners, er wordt zoveel geld uitgetrok-
ken om de jeugd op een gezond spoor te houden. Ik vergelijk deze
situatie wel eens met die van pastores. Er zijn zoveel pastores met
een hele – hele – hoge theologische opleiding, zo hoog dat ze het
pastorale werkveld niet meer zien. Kennis in de bol, maar weinig af-
fectie voor de mens. Want om hen gaat het, in het hart.

Goed dat er dank uit werd gesproken aan al die mensen die zich
hebben ingezet voor de ander in deze coronacrisis. Graag zou ik al-
len die zich van het pastoraat, katholiek, protestant (of welke deno-
minatie ook) hebben ingezet er ook bij willen betrekken. Hun werk
lijkt af en toe wat te verdampen. Daarom blijven investeren in de so-
ciale leefomstandigheden en in de economie.

In de begroting, die na de toespraak aan de Tweede Kamer is aan-
geboden, interesseert ons bijzonder die van Rijkswaterstaat.

Uit de commentaren die voorhanden waren was te lezen dat bijdra-
gen voor de infrastructuur en het betalen voor een schonere scheep-
vaart geen schoonheidsprijs verdienen. Daar zal nog een pittig
woordje over gediscussieerd worden.

Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte in de Grote Kerk
voorafgaande aan de Troonrede.
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Perspectief voorde kermisbranche

Het bureau Berenschot heeft een rapport samenge-
steld: Perspectief voor de kermisbranche. Het is de moeite

waard te lezen. Er wordt een goed beeld geschetst van de kermis-
branche in het teken van kansen en bedreigingen. Complement voor
de heren en dames die input hebben gegeven. Toch zijn er twee za-
ken die naar ik meen beschreven hadden moeten worden, t.w.:

1. In de wandelgang is te horen dat heel veel leden de tijd nu rijp
vinden om tot komen tot één bond

2. Het element van bijscholen in wélke vorm dan ook van het
ondernemerschap van de kermisexploitant.

Jammer dat deze twee zaken niet aan de orde komen. Misschien
komt dit later nog, maar het is een unieke kans om een buitenstaan-
der, zoals dit gerenommeerde onderzoekbureau, haar mening te la-
ten geven, waaraan conclusies verbonden kunnen worden.

30 september 11.00 uur feestelijke opening van het nieuwe
KSCC- en pastorale- activiteitenjaar

U bent vanaf 10.30 uur welkom. De dag wordt geopend met een wel-
komstwoord en een blik naar de toekomst. Natuurlijk worden de twee
achter ons liggende jaren niet vergeten. Waar mogelijk ging het soci-
aal culturele en pastorale werk door met inachtneming van de gel-
dende maatregelen. De Christoffel Nieuwsbrief kwam gewoon uit. De
eucharistieviering werd via livestream uitgezonden. Dat werd door
velen gewaardeerd.
Wij houden de livestream aan. Het voorziet goed in behoeften. En
vanuit het KSCC en pastoraat houden wij live contact.
Laatst maar niet het minst: de grootse keuring en reparatie aan het
schip van het Parochiecentrum op de scheepswerf in Millingen aan
de Rijn. Dankzij de actie gezinsbijdrage Regio Nijmegen en de spon-
sering van vele particulieren
en bedrijven kon de rekening
betaald worden.

En vergeten wij niet dat het
Binnenvaartmuseum Nijme-
gen ten gevolge van deze
werfbeurt – er is heel veel
hout weggebroken vanwege
het laswerk – een plaatje is
geworden.

Dit ligt nu allemaal achter ons.
Nu de blik naar de toekomst.

Wij mogen weer 100 % gas-
ten ontvangen. De 1,5 meter
is van tafel. Men behoeft zich
niet meer van tevoren aan te
melden en bij binnenkomst de
naam en telefoonnummer te
noteren.
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Hans Wester onze IT-man zal bij ons de ver-
nieuwde website gecombineerd met Facebook,

Instagram en Twitter introduceren.

Om 12.00 uur is de officiële opening door burge-
meester Hubert Bruls van het Binnenvaartmuseum
Nijmegen. Aansluitend de rondleiding o.l.v. Henk
Nuij.

Verder is er een drankje en later een barbecue
(lunch) en er is entertainment.
Rond 16.00 uur ronden we het af.

Oktobermaand is Mariamaand
Op maandag in oktober wordt het Maria-
beeld extra in de bloemetjes gezet. Ons
werk heeft de bescherming van Maria extra
nodig. Niet alleen om haar gunsten te vra-
gen, maar ook om dank te zeggen.
Daarom -misschien is het u opgevallen- ont-
steken we terwijl drie weesgegroetjes gebe-
den worden, een aantal kaarsjes aan bij
haar beeltenis aan het einde van de h. Mis
op zondag in het kader van geloof, hoop en
liefde.

In de kerkschepen in België bad men aan
het einde van een viering: Maria beware al-
len die varen.

Van harte namens de crew: een fijn en zon-
nig weekend.

B.E.M. van Welzenes sdb

Directeur KSCC, Landelijk aalmoezenier.

Videoboodschap van onze aalmoezenier

Een, 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 5 minuten en 9 seconden).

KLIK HIER om de video te bekijken op YouTube

https://youtu.be/DPpYe-8B0nk
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Kijk terug: Geloofsgesprek met bisschop Smeets over zijn ziekte

Het KRO-NCRV-programma Geloofsgesprek zond op zondag
12 september een indringend interview met Mgr. Harrie Smeets uit.
De bisschop vertelt hierin openhartig over zijn ziekte.

Het interview is online terug te kijken.

Op zondag 12 september bracht bisschop Smeets een bezoek
aan bedevaartsplaats Lourdes in Frankrijk.
De foto’s van zijn bezoek zijn te bekijken op de website van het Bis-
dom Roermond. Klikt u hier dan wordt u direct doorverwezen naar
het fotoalbum op de website.

https://www.npostart.nl/KN_1726397
https://www.npostart.nl/KN_1726397
https://flic.kr/s/aHsmWJYn9Y
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De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhal-
ve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het
kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan
worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn.
Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen
wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden
zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de
kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien ge-
handhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangs-
bewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die
wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij
bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich
te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel
zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt
vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en
vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook
koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde
dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.
Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter af-
stand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier
voor meer informatie.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer
met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking
van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een ge-
laatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet
toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen
ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het ge-
bruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor
het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat
met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmet-
tingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en
dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij
zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie
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WIE - WAT - WANNEER ?

In ons archief hebben wij heel veel foto’s van vele jaren geleden. Wij
weten niet altijd wie of wat erop staat. Weet u het wel, laat het ons
weten.

Deze keer van onderstaande foto willen wij weten waar we hier
zijn? De foto is van 10 september 1980. 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.

05

mailto:info@kscc.nl
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Kees Smeele is bijna 50 jaar salesiaans missionaris in Congo
geweest, waar hij hart en ziel gaf aan het werk met Afrikaanse
jongeren. "Ik heb even geen tijd voor je", stond niet in zijn woor-
denboek. Eind 2020 overleed Kees Smeele in Kinshasa, de
hoofdstad van Congo. Vanwege de coronamaatregelen kreeg de
afscheidsviering een voor Afrika ongewoon karakter, want die
mocht alleen in beperkte kring plaatsvinden. Daarom was er
maandag 13 september - de geboortedag van Kees - alsnog een
herdenkingsviering in Soest.

Naar aanleiding van deze herdenking plaatsen we een kort interview
met Kees Smeele, waarin hij vertelt over zijn werk in Congo. Overge-
nomen van de website donbosco.nl.

“Op school kreeg ik het boek van pater Charles Dury over het leven
van Don Bosco in handen. Het sprak me zo aan dat ik dacht: ‘Dit is
het, met hem ga ik in zee. Met hem wil ik verder leven en werken.’
Na de nodige etappes werd ik Salesiaan van Don Bosco. Dat was
nog maar een begin en ik moest nog volwassen worden. Nu begrijp
ik hem en zijn opvolgers veel beter en word ik nog steeds door hen
geïnspireerd. Mijn geloof is er door gegroeid. Zijn manier van leven,
luisteren en stimuleren probeer ik nog steeds te volgen in mijn werk
met en voor de jeugd in Afrika. Al die jaren ben ik steeds beter gaan
zien wat Don Bosco eigenlijk bedoelde. Luisteren naar de jeugd is zo
belangrijk! ‘Ik heb even geen tijd voor je’ bestaat eigenlijk niet."

Kees Smeele sdb: “Luisteren naar de jeugd is zó belangrijk”

"Don Bosco zei ooit tegen een medebroeder: ‘Je zou wat olie moeten
kopen.’ ‘Waarom?’, vroeg hij. ‘Je deur piept zo, de jongens durven
niet bij je binnen te komen.’ Don Bosco wilde zeggen: je moet wat
meer contact zoeken met hen. Dat was écht Don Bosco; zijn mede-
werkers aansporen om liefdevol en open te zijn. Dat is wat ik ook
probeer in Congo; openstaan en luisteren naar wat de leerlingen en
straatkinderen te vertellen hebben. Ik heb jaren met stenen en beton
gebouwd, maar daarom ben je zelf nog niet van beton. Iedereen
heeft van tijd tot tijd een luisterend oor nodig en bemoediging. Wer-
ken met en voor straatkinderen is niet eenvoudig, maar wel dankbaar
werk."

Toekomstmuziek voor Afrika
"Natuurlijk kunnen wij niet de hele wereld veranderen, maar wel onze
omgeving en de sfeer. Het gaat om mensen, medemensen, die ook
recht hebben op wat geluk. In moeilijke tijden zeg ik altijd tegen Don
Bosco: ‘Het is jouw werk, ik ben maar een hulpje hoor.’ Maar Don
Bosco en Maria - onze moeder - zijn er altijd, als het even niet mee-

"Don Bosco zei ooit tegen een
medebroeder: ‘Je zou wat olie moeten
kopen.’ ‘Waarom?’, vroeg hij. ‘Je deur
piept zo, de jongens durven niet bij je
binnen te komen.’

Lees verder 
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zit. Soms vragen mensen: Wanneer blijf je nu voorgoed in Neder-
land? Wat een vraag... Ze kunnen beter vragen wanneer mijn
vliegtuig gaat om zo snel mogelijk weer bij mijn mensen te kunnen
zijn. Na zoveel jaar kun je de mensen daar niet zomaar loslaten. Zij
hebben niet alleen ons nodig, maar ik heb hen ook nodig. We moe-
ten samen werken aan een betere toekomst. Ik dank Don Bosco dat
ik daar mag werken en de mensen, jong en oud, wat toekomstmu-
ziek mag brengen. En dat ik mijn Afrikaanse medebroeders nog
steeds kan bemoedigen en aansporen om hun eigen volk lief te heb-
ben. Don Bosco is mijn hele leven al ‘mijn vedette’ en dat is hij nog
steeds…”

Advertentie Mop

Zandkasteel.

Is nagekeken en
helemaal
compleet.

Zelf in elkaar
zetten.

T.E.A.B.

Groetjes uit
Drenthe van
Marcel Mooren

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha Ha Ha
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Artikelen in het Wandelmagazine zijn ter ontspanning en
geven vaak een prachtige beschrijving van een inspannende

ervaring. Lopen door nat gras na een flinke lokale zomerse bui en
twee uur later transpireren door de vochtige lucht die achterbleef. Er
wordt genoten van monumentale gebouwen in pittoreske plaatsjes,
die de titel dorp amper dragen kunnen. Bruggetjes over slootjes ma-
ken de verbinding op een pad dat gekenmerkt wordt door platgetre-
den stengeltje van kleine plantjes. Het beeld wordt bepaald door het
leven op de landerijen en de vogels in de lucht. En er is altijd een
ontmoeting met een persoon die kan vertellen over het gebied waar
de wandelaars zich bevinden, al is het maar bij de verdiende lunch-
pauze. Vergeet niet: bij wandelen gaat het niet altijd om kilometers
maken. Buiten zijn en sfeer proeven kunnen zo’n uitje een enorme
voldoening geven. En stond zo’n tien jaar geleden per dag een half
uur tuinieren als norm voor een gezond lichaam (en door hen die niet
over een tuin beschikken werd wel iets anders gevonden), nu worden
er veel meer varianten aangereikt: zwemmen, fitness, fietsen, skeele-
ren, hardlopen. En het is niet leeftijdgebonden, uiteraard kijkend naar
wat het lichaam nog aankan en dat het veilig en ontspannen kan ge-
beuren.

Twee weken geleden stonden we stil bij de bevrijding van delen van
Nederland, nu alweer 77 jaar geleden, deze keer worden vaak bos-
sen betrokken bij de wandeltocht. Niet zo gek natuurlijk, kort na het
begin van de astronomische herfst.

Steeds meer geplande wandeltochten gaan door, zoals:

25 en 26 september 2021
Bostocht in Dieren
Afstanden: 5-10-15-25 km
Startpunt: Kolonieweg 2 6952 GX Dieren
harrieteunissen@diderna70.nl
0313-422908

3 oktober 2021
Herfstwandeltocht Geffenseplas in Oss
Afstanden 5-10-15-20-30 km
Startpunt: Gielekespad 10 5343 XN Oss
www.deossemaaskant.nl (inschrijven via internet tot en met
03.10.2021 11.00 uur)
06-27372729

Daar waar het kan, houd het lichaam in conditie, voor nu en ook voor
later.
En op www.wandel.nl zijn nog diverse mogelijkheden te vinden.

Henry Mooren

www.wandel.nl
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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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Prinsjesdag 2021
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima groeten het vaandel voordat ze de Grote Kerk betreden voor de Troonrede 2021. Beeld: © Ministerie van Financiën Martijn Beekman

Tijdens de derde dinsdag van september opent koning Willem-
Alexander het politiek jaar door de Troonrede voor te dragen in
de Grote Kerk in Den Haag. Daarnaast is dit ook de dag dat
Hoekstra, (demissionair) minister van Financiën, de Miljoenen-
nota en Rijksbegroting presenteert. Hoe ziet het demissionair
kabinet het volgende jaar voor zich? Wij hebben een aantal be-
langrijke punten op een rij gezet.

Wat zijn de Miljoenennota en de Rijksbegroting?
Voordat we beginnen met wàt er in de nota staat, even een korte uitleg
over wat deze nota inhoudt. De Miljoenennota geeft uitleg over de
Rijksbegroting. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld er welk ministe-
rie toekomt en welke uitgaven er verwacht worden. In de Miljoenennota
worden de belangrijkste punten uit de Rijksbegroting toegelicht en
wordt er een algemeen beeld geschetst van de Nederlandse economie.

Lees verder 
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Wat staat er in de Miljoenennota van 2021?

Meer geld voor woningmarkt

“Hoe langer je wacht, hoe erger het wordt”, zegt demissionair minis-
ter Hoekstra van Financiën tijdens zijn toespraak voorafgaande aan
de presentatie van de Miljoenennota. Daarom heeft het demissionair
kabinet besloten om een aantal beslissingen te nemen die volgens
de bewindvoerders niet kunnen wachten totdat er een nieuw kabinet
is. De huidige crisis op de huizenmarkt is zo’n onderwerp.
Voor de bouw van extra woningen maakt het kabinet de komende 10
jaar jaarlijks 100 miljoen euro vrij, staat te lezen in de nota. “Veel
mensen vinden lastig een betaalbare woonruimte. Daarom zijn er tot
2030 zo’n 900.000 woningen nodig. Met de 1 miljard euro wil het ka-
binet de snelle bouw van woningen stimuleren.”
Daarnaast komt er een subsidieregeling voor woonruimte voor speci-
ale doelgroepen. Wat die ‘speciale doelgroepen’ precies inhouden, is
nog niet bekend gemaakt.
De huidige subsidieregeling om woningen te bouwen voor kwetsbare
groepen, zoals ouderen met een acute zorgvraag, blijft bestaan en
wordt verlengd tot zeker 2025. Jaarlijks is hier 10 miljoen voor be-
schikbaar.

Veranderingen in de zorg

Op het gebied van zorg moet er iets veranderen, zo stelt de Miljoe-
nennota. “De hoogste uitgavengroei wordt verwacht in de langdurige
zorg en ondersteuning, terwijl Nederland hier wat uitgaven betreft
internationaal al koploper is”, valt er te lezen.
Volgens het kabinet ontbreekt het nu nog te vaak aan zogenoemde
doelmatigheidsprikkels bij zorgkantoren en zorgaanbieders. Om dit
te verbeteren is het volgende bedacht: “er kan meer worden ge-
stuurd op doelmatige zorginkoop met prestatieafspraken en een
taakstellend budget. Daarnaast kent Nederland ruime aanspraken
voor ondersteuning en langdurige zorg. Door ouderen te ondersteu-
nen om langer thuis te wonen en meer gebruik te maken van ar-
beidsbesparende innovaties, kunnen we de houdbaarheid van de
zorg bevorderen.” Lees verder 
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Behoefte aan eenvoudige toeslagensysteem

De toeslagenaffaire heeft behoorlijk wat zand doen opwaaien. Daar-
om wordt er in de nieuwe Miljoenennota ook gesproken over het feit
dat er een eenvoudiger systeem nodig is. “Het rapport laat zien dat
de problematiek binnen het huidige stelsel moeilijk is op te lossen; de
stap naar een nieuw stelsel is dan ook noodzakelijk. Het toeslagen-
stelsel vergroot de onzekerheid bij mensen met lage inkomens en
verwacht bovendien erg veel van degenen die de toeslag(en) moe-
ten aanvragen. Dit zorgt voor significante belasting bij burgers.” Het
genoemde rapport is geschreven met een nieuw kabinet in het ach-
terhoofd, dus constructieve veranderingen moeten waarschijnlijk nog
heel even op zich laten wachten.
Koopkracht blijft ongeveer gelijk

De economie trekt aan, maar dat merken Nederlanders niet direct in
de beurs. De koopkracht blijft ongeveer gelijk, mede omdat de pre-
mies voor bijvoorbeeld de zorgverzekering zullen stijgen.

Premie zorgverzekering zal (waarschijnlijk) stijgen

Over de premie van de zorgverzekering gesproken. Het kabinet ver-
wacht dat we ongeveer 2,75 euro per maand meer aan zorgkosten
kwijt zullen zijn, maar de verzekeraars hebben hun premies voor
2022 nog niet bekend gemaakt. Het minimale eigen risico blijft 385
euro.

Meer regelgeving nodig rondom klimaat nodig

Om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, is er meer
actie nodig het gebied van klimaat. Hierover staat het volgende in de
nota: “Voor het verduurzamen van de industrie en de gebouwde om-
geving zijn infrastructuur en nieuwe technologieën nodig. Deze zijn
nu mogelijk nog niet rendabel, maar wel noodzakelijk voor de toe-
komst. Ook de landbouw- en landgebruiks-sector vraagt om duidelij-
ke politieke keuzes over landgebruik en het potentieel voor
koolstofvastlegging. De komende jaren moet worden geïnvesteerd in
carbon sinks zoals onderhoud en aanleg van nieuwe bossen. Duur-
zame mobiliteit vraagt om emissievrije voertuigen, infrastructuur,
CO2-vrije brandstoffen en gedragsverandering. Het huidige beleid
kent nog niet in elke sector een goede balans van (instrumenten
voor) normeren, beprijzen en subsidiëren.” Om de klimaatdoelen te
bereiken wordt er 6,8 miljard extra begroot.
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GEBOREN

Op dinsdag 7 september is James Christiaan Meering geboren.
James is het zoontje van Jack Edward Meering en Claudia Flores
Jiménez.

HUWELIJK

Op zaterdag 2 oktober treden Joyce Deen en Maarten de Jonge in
het huwelijk. De ceremonie zal plaatsvinden om 15.00 uur in de
Nicolaaskerk op Vlieland. Bijwonen van de ceremonie is alleen voor
familie en genodigden.

OVERLEDEN

Op donderdag 9 september is, in de leeftijd van 84, Leonardus
Wilhelmus Jacobus (Leo) de Beijer overleden. Echtgenoot van
Trees de Beijer – Dekkers. Er is op donderdag 16 september
afscheid genomen van Leo in De Klok in Gendt. Waarna de familie
Leo naar de Sterreschans in Doornenburg begeleidde voor zijn
laatste reis over het water.
Correspondentieadres: Nijmeegsestraat 51, 6691 CM Gendt.

Op maandag 13 september is, op de leeftijd van 88 jaar,
mevrouw Betsy Bosman - van Leeuwen overleden.
Weduwe van Adrianus Everardus Wilhelmus Bosman.
De uitvaartdienst heeft op 20 september in crematorium
Hoeksche Waard te Heinenoord plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Tolhuis 20, 3332 BH Zwijndrecht.

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

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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25-9 Louis Bosman; Corné Savelkoul; mevr. Jolanda Peters;
 Michel Schipperheyn; mevr. Trees Verhoef-van Welzenes;
 Brick Vissers.
26-9 Corine Joosten-van Thull; Ivo Verhoeven.
27-9 Alexander Jansen.
28-9 Ed Peperkamp; Marjan Emons-Bonink.
29-9 Cora Wanders-Schimmel; Corine de Koning.
30-9 Jolanda Bouwens; Arnau Frerichs.

OKTOBER
1-10 Francois Pruyn.
2-10 Femke Kuenen; Peter van IJzerlooij.
3-10 John Noldes; Riet Derksen-Meesters; Lars Appelboom;
 José Meesters; Wieneke Leensen; Lotta Broeders.
4-10 Christof Kerkhof; Suzanne Wanders.
5-10 Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker KSCC;
 John Zijlmans, v/h m/s “Esti”; Lien van Tiem.
6-10 Dhr. Wim Wanders, ms. “Thuvine”; dhr. T. v.d Heuvel;
 dhr. Sjef van Emmerloot, ms. “Fossa”; dhr. Joris Verberck;
 Pluk Voorwinde; dhr. Theo Berends; Vienne Buil.
7-10 Carel Dekker; Rudy Kulka.
8-10 Dhr. Louis Janssen m/s Jolles; Jolien Buil.

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021

Ferenc Vermaas,
ouders – Kees – Bosman,
Jochem Raaijmakers,
dhr. Joop Balm,
dhr. Gerrit van Oijen en overleden familieleden,

ZONDAG 5 OKTOBER 2021

Dhr. Dammis Gerrit Broer,
mevr. Carla van Dongen-Suijkerbuijk,
dhr. G. Brevoord (man van Lies),
mevr. Liesbeth van den Hoogenband-Jansen,
Herman van den Brink en
Nancy Rensen – van den Brink en familie van den Brink,
Miek Broekmeulen – Tonissen en Harry Broekmeulen,
George de Bot en ouders de Bot-Neff.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

* Dhr. Christiaan Lahnstein.
ROERMOND, OOSTHOVEN 14, 6042 PA.

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

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

* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinho-
ve Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Huize Rosa – Woon-
groep 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 Ko-
ning.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSE-
FORT 47350, FRANCE.

* Mevr. Rieki Schuman.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 91D,
6002 TB.

* Mevr. Sonja de Boer-Baijens.
RIDDERKERK, Roerdomp 2, 2986 XA.

* Dhr. Danie Martens (Afd. B20).
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.

* Dhr. Chris Geerts, v/h Cornelis Martinus.
ROTTERDAM, LAURENS STADZICHT, OVER-
SCHIESE KLEIWEG 555, 3045 LJ.

* Mevr. Nelly Zijlmans-Schoenmakers, (Afd. De
Boomgaard – kamer 57).
PAPENDRECHT, DE WAALBURCHT, KLEINE
WAAL 6, 3353 BT.

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 september/oktober 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

Za 25 september 10.30 uur Ledenvergadering Schuttevaer ZON op het Schip-
perscentrum Nijmegen.

Zo. 26 september 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.

Do. 30 september
11.00 uur Opening activiteitenjaar KSCC 2021-2022

12.00 uur Opening Binnenvaartmuseum Nijmegen door burge-
meester Hubert Bruls

Za. 2 oktober 10.00 -
16.00 uur Open Dag Binnenvaartmuseum Nijmegen.

Zo. 3 oktober

10.30 uur Kermis mis in Echt. In de autoscooter. Celebrant;
landelijk aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

11.00 uur
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream. Vervangend celebrant:
pastoor T. Van Balveren.

17.00 uur Doop van Desney Westenveld
Zo. 10 oktober 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.

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

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.

Zo. 10 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering. Celebrant is Ad
Blommerde. Na de dienst is een be-
stuurslid 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 KSCC ROTTERDAM 2021
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
Zo. 26 septem-
ber

11.00
uur

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

Elke vierde
zondag van de
maand

11.00
uur

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

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs
Telefoon 06 - 20 40 68 72, E-mail: schre165@planet.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 24 september 19.30 uur

Samenzijn vrijdagavond. Deze avond
wordt speciaal stilgestaan bij het
overlijden van lid Leo de Beijer.
Zie ook pag. 22

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

AGENDA SOOS MAASBRACHT 2021
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats

in de Maaslandzaal boven het
Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

Elke dinsdag-
avond 20.00 uur Klaverjassen. U bent van harte welkom.

Contactpersoon voor Maasbracht: Nico van Lent,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.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
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@maas-binnenvaartmuseum.nl
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Marine Club Rotterdam organiseert:

een lunchbijeenkomst op donderdag
14 oktober a.s. op het ss Rotterdam.
Gastspreker: Victor van der Chijns,
voorzitter Deltalinqs en RPPC.
Van 12.00 tot 14.00.
Toegangprijs: € 25,-.
Meer informatie en aanmelden op de
website van de MCR.

Speciale vrijdagavond voor de Sterreschans

Beste leden van Sterreschans.

Aanstaande vrijdagavond willen we weer een keer bij elkaar komen in
het Ontmoetingscentrum in Doornenbrug.
Deze keer zullen we ook stilstaan bij het overlijden van ons lid
van het eerste uur: Leo de Beijer. De laatste keer dat we bij elkaar
waren, was Leo er nog bij en nu moeten we hem al missen. Soms zijn
dingen bijna niet te begrijpen. Desondanks zullen we proberen om er
toch een gezellige avond van te maken samen.
Jullie zijn weer van harte welkom vanaf 19:30 uur.

Tot vrijdag 24 september a.s., in het Ontmoetingscentrum in
Doornenburg.

Met vriendelijke groet,

Peter van Megen

https://www.marineclubrotterdam.nl/home
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Nieuwsbericht van de Rijksoverheid

Vrijwel de gehele cultuursector kan vanaf 25 september weer volledig
open, zonder 1,5 meter afstand en met gebruik van het coronatoe-
gangsbewijs. Alleen voor evenementen die binnen georganiseerd wor-
den en waarbij men niet zit, is een maximum van 75% van de totale
bezoekerscapaciteit bepaald. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig
bij bezoek aan museum of bij kunst- en cultuurbeoefening.

Musea

Voor doorstroomlocaties zoals musea, bibliotheken en monumenten
geldt er geen maximum bezoekersaantal meer. Er is ook geen corona-
toegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot deze locaties. Op dit
moment maken deze locaties ook geen gebruik van het coronatoe-
gangsbewijs.

Theaters en bioscopen

Locaties die optredens of voorstellingen verzorgen waarbij men zit,
mogen 100% van hun capaciteit gebruiken. Ze moeten daarbij wel ge-
bruik maken van het coronatoegangsbewijs wanneer men binnenkomt.
Artiesten kunnen weer voor volle zalen gaan spelen.

Evenementen en poppodia

Alle evenementen en festivals die buiten plaatsvinden kunnen 100%
van hun capaciteit gaan gebruiken. Hierbij moeten ze gebruik maken
van het coronatoegangsbewijs. Ook voor de poppodia is er meer mo-
gelijk, met een coronatoegangsbewijs kunnen zij 75% van de totale
capaciteit gaan gebruiken. Wanneer zij geplaceerde evenementen
hebben mag dit zelfs 100% van de totale capaciteit zijn.
(placeren=bezoekers hun juiste plaats in de zaal wijzen, red.).

Wanneer evenementen ongeplaceerd en binnen plaatsvinden is er
een maximum van 75% van de totale bezoekerscapaciteit. Tussen
00.00 uur ‘s nachts en 06.00 uur ‘s ochtends mogen er geen onge-
placeerde binnenevenementen gehouden worden.

Cultuursector weer grotendeels open met coronatoegangsbewijs
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Als er een dierbaar persoon in je omgeving overleden is, kun je
twee dingen doen met het Facebook profiel van hem of haar. Je
kunt ervoor kiezen om het account een “herdenkingsstatus” te
geven door contact op te nemen met Facebook, of de stappen
ondernemen om het account te verwijderen.
Is er een dierbare in je omgeving overleden, en wil je graag het Fa-
cebook account van deze persoon offline halen? Dan kan dit een
heel gedoe zijn: Je hebt waarschijnlijk geen inloggegevens van deze
persoon, en dus zul je dit op een andere manier af moeten handelen.
Facebook heeft twee opties hiervoor: Je kunt ervoor zorgen dat het
gehele account verwijderd wordt, of je kunt zorgen dat deze persoon
een ‘herdenkingsstatus’ krijgt. De herdenkingsstatus houdt in dat het
profiel enkel zichtbaar wordt voor huidige vrienden, dat er niet meer
ingelogd kan worden op het profiel, dat het profiel niet meer zoek-
baar is en dat deze niet bij vriendensuggesties komt te staan. Wel
kunnen vrienden nog berichten plaatsen, zoals mooie herinneringen
aan deze persoon.

Wat heb je nodig?
– Een Facebook profiel van jezelf
– De volledige naam en het e-mailadres van de overleden persoon
– Een bewijs van overlijden

Hoe moet je Facebook verwijderen na overlijden?

Uitleg
Stap 1
Bedenk eerst of je deze persoon een herdenkingsstatus wilt geven,
of dat je het profiel volledig verwijderd wilt zien. Deze keuze kan niet
ongedaan gemaakt worden.

Stap 2
Ga vervolgens naar dit formulier om een herdenkingsstatus aan te
vragen, of naar dit formulier om een volledige verwijdering aan te
vragen.

Stap 3
Vul de gevraagde gegevens in. Om het account volledig te verwijde-
ren dien je een direct familielid te zijn, en hier ook een bewijs van te
hebben. Dit kan een ingescand geboorteakte of een geboortebewijs
zijn.

Stap 4
Het bewijs van overlijden kan bijvoorbeeld een online condoleance-
register, een overlijdensbericht of een nieuwsartikel zijn. Ook hier
kun je een overlijdensakte inscannen en vervolgens uploaden naar
een afbeelding-upload website.

Let op!
▪ Het kan enkele dagen duren voordat het profiel opgeschort wordt.
▪ Heb je geen bewijs, vraag dan aan een andere kennis of familielid

van deze persoon of ze je kunnen helpen hiermee.
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In Enkhuizen is altijd veel te zien. Er zijn jach-
ten in alle soorten en maten en ook de bruine
vloot is er goed vertegenwoordigd. Het Zui-
derzeemuseum is het bezoeken waard. De
vakantie van Sjef en Annie zit er weer op. Sjef
heeft nog lekker gebak gehaald 'zum Ab-
schied'. We brengen ze 's middags naar de
trein en horen dat ze het erg naar hun zin
hebben gehad. Vooral Sjef kijkt er ieder jaar
weer naar uit. Als je het zo erg aan je hart
hebt als hij zijn er niet veel mogelijkheden
meer om op reis te gaan. Maar bij ons voelt hij
zich veilig. Het is voor ons wel opletten. Hij zei
's morgens wel eens: ik ga even op de bank
liggen, want ik voel me niet goed. Dan moest
je hem in de gaten houden. Maar na een tijdje
ging het altijd weer beter. Ook als wij samen
gingen wandelen liep ik altijd te vlug. Dan riep
hij: Harrie, een beetje kalm aan, want ze heb-
ben er bij mij de versnellingsbak uitgehaald.
Hij maakte er altijd een grapje van.

Toen we Enkhuizen gezien hadden zijn we
naar Medemblik gevaren. Dit plaatsje is ook
zeer de moeite waard. Een en al jachten wat
je ziet plus de bruine vloot. We hadden er 's
avonds nog een opzij gekregen met een paar
Duitsers aan boord. Ik ben 's nachts mijn bed
uit gemoeten om ze tot kalmte te manen. Ze

liepen met het nodige lawaai over onze roef in
plaats van door het gangboord. De schipper
ging er zich mee bemoeien en toen werd het
stil. De andere dag zijn we naar binnen ge-
schut. Daar was het veel rustiger en we waren
toch van plan om zo binnendoor naar Den
Helder te varen. Het is altijd een hobby van
mij geweest om plaatsen en kanalen te beva-
ren waar ik nog nooit geweest ben. Na een
paar dagen hadden We Medemblik gezien.
Op naar Den Helder.

Binnendoor naar Den Helder is mooi varen. In
Den Helder ging Miek een paar dagen naar
Nijmegen. Haar moeder is jarig en ligt in het
ziekenhuis, want ze heeft haar been gebro-
ken. Ze wordt negentig en is nog goed bij de
tijd. Alleen het lopen gaat niet zo best. Het is
altijd een vinnig vrouwtje geweest. En let
maar eens op: die worden allemaal rond de
honderd.
In Den Helder is genoeg te beleven. Je kunt
de Marinevloot gaan bekijken en met mooi
weer kun je naar het strand. Sjanneke komt
met Miek mee naar Den Helder en ze gaan
een paar dagen naar Texel in een caravan
wonen. lk blijf op het schip passen. Zondags
fiets ik er ook naar toe. Het is druilerig weer,
dus niet zo best. Maar toen ik met de boot op
Texel aankwam, knapte het weer op. Nu
moest ik gaan zoeken waar ze waren. Het
adres had ik. Ze moesten bij een boer op het
erf zitten. Toen ik dacht dat ik in de goede
richting fietste, kwam een boer met een sjees
me achterop. Ik hield hem aan en noemde de
naam van de boer waar ze verbleven. Hij ken-
de de boer goed en zei: ik hang je fiets ach-

terop en breng je er wel even naar toe. Dat
was een mooi aanbod. De dames waren net
uit bed. Ze hadden mij zo vroeg nog niet ver-
wacht. De caravan waar ze in bivakkeerden
was niet zo best. Alles was oud en slecht on-
derhouden.

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 26← 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. Zwijndrecht  06-109 77 114
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 / M. Bosman

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 20 verschijnt op donderdag 7 oktober 2021.
Deadline: maandag 4 oktober.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen,

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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