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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Zaterdag 25 september jaarvergadering van BLN Schuttevaer
ZON aan boord van het KSCC-schipperscentrum
De herfst laat zich goed voelen: de temperatuur is aan de frisse kant.
De wind waait door de bomen en dat betekent veel bladeren op de
weg. Vanuit mijn woning heb ik in lente- en zomermaanden een redelijk zicht op de Waal en de Ooijpolder en richting oosten doemt de
‘berg’ Elten op. Maar als de bladeren vallen, laat de Waal zich weer
helemaal zien. Een genot om de zien.
Maar bij het zakken van de buitentemperatuur
wordt het binnen ook kouder. Dat is meer voelbaar voor hen die op het Schipperscentrum op
kantoor werken. Daar is nu overdag de verwarming aan. De firma De Jong heeft een app
geïnstalleerd om de aan- en uittijden van de
verwarmingsketel goed te kunnen regelen.
Dinsdag jl. is deze uitgelegd. Lange tijd heeft
onze buurman Chris Meering ‘s morgens in
alle vroegte de kachel aangezet. Maar nu
met de app hopen wij hem in dank voor al
die tijd dat hij dat gedaan heeft te ontlasten.
De prijzen van de energieprijzen stijgen en stijgen maar tot…
De energieprijzen stijgen. Dat merkt u zelf ook aan de rekening van
de elektriciteit en gasolie. Dat heeft ook zijn weerslag op ons energieverbruik. Nu zitten wij in spagaat: er moet goed geventileerd worden, maar we willen ook niet de verwarming laten branden om de
warmte direct weer via de deur of het raam te laten verdwijnen.
Daarom een oproep aan ons allen: laat de deuren en ramen niet onnodig openstaan. En zorg voor een gezonde ventilatie.

Een vergadering met veel agendapunten. Voor de nautische zaken
kunnen de varende schippers, maar ook de schippers aan de wal hun
expertise aan de dag leggen. Dat gebeurde ook en er was veel interactie met de zaal, maar ook met hen die digitaal met de vergadering
verbonden waren.
Een belangrijk punt was de bespreking van de voorgenomen fusie
tussen CBRB en Koninklijke BLN Schuttevaer ZON. Naar aanleiding
van de informatie van de voorzitter zijn zo te horen nog heel veel hobbels te nemen of zoals Arie Kraaijeveld zou zeggen, heel veel takken
bossen weg te nemen.
Onder andere het onderwerp B-leden, leden die geen eigen schip
meer hebben, maar wel een pleziervaartuig of beschikken over heel
expertise.
Terwijl verdere informatie werd gegeven, ging in mijn hoofd een film
voorbij. Een film van de vele fusie die de schippersinternaten achter
de rug hebben. De katholieke internaten werden Kathins, daarna werd
er gefuseerd met het Nationaal Comité, later met Stidoca om te sluiten me SHIS.
Elke fusie (elke fusie levert zijn leerproces op) had een fusiebegeleider, eerst uit eigen kring, maar later van ‘buiten’. Het laatste werkte
het best: Iemand van buiten die een objectief beeld heeft op de fusiepartners, weet wat de doelstelling is en zo begeleid dat er een gezond
tempo ontstaat naar een einddatum. Er is toen veel gemasseerd,
maar de resultaten zijn binnen gestelde tijdsbestekken gehaald.
Is de fusie van Koninklijke BLN Schuttevaer en CBRB op
1 januari 2022 een feit? Verbindend en vooruitzien zijn belangrijke
elementen om tot een goed resultaat te komen.
Hope en pray. Succes.
Lees verder

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 3

VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Opening van het KSCC en parochie activiteitenjaar 2021-2022

‘Uw welzijn is onze zorg’
Dat is de nieuwe jaarspreuk van het KSCC en pastoraat. Deze
spreuk is bedacht door iemand die ons werk zeer goed kent en de
verbinding van sociaal maatschappelijk en pastoraat van groot belangrijk acht.
In een inleidend woord werd melding gemaakt van de grote dank aan
alle mensen die zich in de coronatijd hebben ingezet om het KSCC
en het pastoraat draaiend te houden. Jammer genoeg waren er bijna
geen activiteiten, maar de betrokkenheid van de bestuur en medewerkers was groot. De digitale wereld gaf veel mogelijkheden om
elkaar toch nabij te zijn.
Aandacht en dank werden uitgesproken aan
● Hen die het centrum schoon hebben gehouden, geschilderd en het
houtwerk gevernist.
● De bezoekersdienst die met een kaartje mailtje een telefoontje,
een sinterklaas of een kerstcadeautje toch bij de zieken waren.
● De leden van het mini kerkkoor die toch van maart 2019 tot nu toe
de zang en muziek o.l.v. Martien Hoenselaar hebben verzorgd.
● De verzorging van de livestream door Ruben.

● Het Christoffelnieuws dat toch elke 14 dagen perfect geredigeerd
door Hans uitkwam.
● En waren er nog vele ander zaken te noemen: de inzet van het
beheer, de dames en heren op kantoor.
Er is keihard gewerkt om in deze pandemietijd een positief signaal te
geven. Het KSCC en het Pastoraat barsten van vitaliteit. Mieke
Bosman had een PowerPoint presentatiegemaakt van de tijd die
achter ons ligt.
Hans gaf een goede en begrijpelijke inleiding op de nieuwe website
(www.kscc.nl). Facebook, Instagram en Twitter zijn met de website
verbonden. Jongeren communiceren met Instagram en Twitter.
Lees verder

Onze nieuwe website
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Opening van het Binnenvaartmuseum Nijmegen

Het museum mag er zijn.
Na een woord van welkom en een korte geschiedenis van een lang
geleden geuite wens, die een kort maar inhoudelijk woordje van
Henk. Met echte sleepbootslagen op de scheepsbel, - van de ms
Addio- en het afgaan van de scheepstoeter en een toost op succes
was de opening een feit.
De burgemeester nam de tijd om zich te laten rondleiden. Met een
prachtig roeibootje gemaakt door Cees van Dreumel nam de burgemeester afscheid.

Om 12 uur opende burgemeester Bruls het nieuwe museum a/b van
de Jos Vranken/KSCC- en parochiecentrum. Henk Nuij, voorzitter
van het werkbestuur, heeft met zijn vrijwilligers en de steun van het
KSCC en vele parochianen hier aan gewerkt. In goed overleg is de
oude disco omgebouwd tot museum. Maar… er bleken te veel spullen te zijn. We hebben toen de bibliotheek, ter beschikking gesteld.
Daar is alles nog provisorisch, maar de bedoeling is om aan de zijkanten vitrinekasten te maken, waar modellen in komen te staan.
Het middengedeelte blijft geschikt voor vergaderruimte.

Burgemeester Bruls van Nijmegen

De burgemeester had niet alleen een waarderend woord, maar gaf
ook een perspectief voor het museum naar het KSCC en hoe het
museum een loopplank vormt voor de wal naar de binnenvaart en
andersom. Het is een goede toevoeging aan de activiteiten van het
KSCC.
Nieuwe mensen nieuwe ideeën nieuwe kansen.
Lees verder
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Er volgde een feestelijke dag met een uitstekend buffet en barbecue georganiseerd door het
beherend team, de vrijwilligers van de Soos met... De
muziek werd verzorgd door accordeonist Han van Hagen en
een door Irene en Jules zelfgemaakt orgel.

Maar nu moet erdoor gepakt worden. Daarvoor zijn voldoende ideeen, werken met thema’s zoals: onderwijs, de sociaal-economische
organisaties, het sociaal-maatschappelijk en pastorale werk, communicatie, motoren en brandstof etc.
Er is ook een idee geopperd tijdens de heropening van het nieuw
Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht de bestaande musea in
één informatiefolder te noemen.
De opening van het Binnenvaartmuseum Nijmegen heeft heel veel
pers gehaald. TV Gelderland, de Gelderlander, de Telegraaf en de
regionale kranten etc. De motor achter dit gebeuren was Hans Jacobs, voorheen journalist van de Gelderlander die de weg en de juiste mensen kent. Pers en communicatie zijn zeer belangrijk.
Lees verder
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Open Dag Binnenvaartmuseum

Doordat er zoveel aandacht in de pers was, is de Open
dag op zaterdag 2 oktober een geweldig succes geworden.
Twee mensen, Gerard en Bert, checkten de QR-code. Veel mensen
lieten zich rondleiden. Natuurlijk een welkom met een kopje koffie en
een stuk vla verzorgd door Wim van Hooren die met zijn parlevinker
achter op de steiger lag. Ook Leon Berkers had zijn schokker afgemeerd.
Muzikaal werd de dag opgefleurd door accordeonmuziek door Cees
van Dreumel: een echte sfeermaker.
Kortom het was een hele gezellige en drukke dag.
Nu gaat het beginnen: de openingstijden zijn wekelijks op dinsdag en
zaterdag van 12.00 – 16.00 uur. Er kunnen ook afspraken gemaakt
worden om het museum te bezoeken. Nu doorpakken. Het is goed
dat er weer activiteiten gepland kunnen worden.
Wel blijft een QR-code of en negatief testbewijs noodzakelijk.

De werkgroep Soos met… heeft een planning gemaakt net als het
kerkkoor en de Waalkanters. Over de start van de gymclub is nog
geen zekerheid. Wij wachten af.
De stoelen in de aula (kerk) zijn weer als vanouds opgesteld. De opstelling van de camera’s voor de livestream is ook bijgesteld. Kortom
met alle andere activiteiten zetten vrijwilligers, medewerkers, directie
en bestuur de schouders onder de toekomst
Om alvast in uw agenda te plaatsen:
Zondag 31 oktober: Allerzielenviering om 11.00 uur.
Tot slot wens ik u allen een fijn weekend,
B.E.M. Van Welzenes sdb
Ook de burgemeester ontkwam niet aan de QR check

Landelijk aalmoeznier - Directeur KSCC
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Op bezoek bij bisschop Smeets
Woensdag 6 oktober. Een hartelijk welkom bij bisschop Harrie Smeets,
referent in de bisschoppenconferentie namens onze parochie voor schippers, kermis en circus.
De bisschop had gevraagd of ondergetekende met de Bestuursmedewerker hem wilde bezoeken. U weet (regelmatig kreeg u een update in de
Christoffel Nieuwsbrief) dat hij ernstig ziek is. Tumor in de hersenen. Met
chemokuren wordt hij nu behandeld. Afwachten en hopen is het devies.
In Nijmegen is het kermis en de broer van Paul van Cleef had voor de
bisschop lekkere oliebollen gebakken. Wij hopen dat hij zich die laat
smaken.
De Viering op Eerste Pinksterdag op 23 mei jl. waarin hij als hoofdcelebrant voorging heeft hem getroffen. De sfeer, de hartelijkheid, het contact
en de communicatie met onze gemeenschap hadden hem goed gedaan.
Zorgen maakte hij zich, ook tijdens zijn ziekzijn, over de toekomst van het
KSCC en het pastoraat. Hij is er mee bezig. En ook nu nog zoekt hij naar
een structurele oplossing voor de
ondersteuning/opvolging van de aalmoezenier. Maar u weet, de priesters
en pastorale werkers liggen niet voor
het oprapen.
Hopelijk komt het reddende bootje
met een priester die ondersteunt en
misschien kan opvolgen. Hope and
pray.
Na een goed gesprek waarin positieve
gedachten werden gewisseld namen
wij afscheid, niet nadat wij hem het
speldje van het kermis- en circuspastoraat hadden opgespeld, én hem zegen hadden toegewenst.
Aalmoezenier B. van Welzenes
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KLIK HIER om de video te bekijken op YouTube

a Ha
Ha H
a
Ha H
Videoboodschap van onze aalmoezenier
Een, voor ons, nieuwe manier om de boodschap voor de
binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap over te brengen.
Wegens succes geprolongeerd.

Ha Ha

MOP
Twee oude mannen uit een bejaardentehuis
zitten op de veranda.
Zegt de een: "Ralph, ik ben 92 jaar oud
en zo voel ik mij ook,
zelfs mijn pijntjes hebben pijn.
Jij bent ongeveer net zo oud. Hoe voel jij je?"

Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons
videokanaal op YouTube. Klik op de bekende rode knop
en bekijk deze videoboodschap.

"Dat meen je niet! Als een pasgeboren baby?"

(Duur 4 minuten en 53 seconden).

"Yep. Geen tanden, geen haar, en natte luiers."

Zegt Ralph: "Als een pasgeboren baby."

a
Ha H
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Opening KSCC Nijmegen
activiteitenjaar 2021 - 2022

© Paul Beuker

Op donderdag 30 september 2021 werd het nieuwe activiteitenjaar van het
KSCC en Landelijke Parochie geopend.
Het was een feestelijke aangelegenheid zo vlak na de lockdown vanwege corona die zo'n anderhalf jaar heeft geduurd. Naast de opening van het nieuwe
activiteitenjaar was er de officiële opening van het Binnenvaartmuseum Nijmegen door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. En de lancering van de
vernieuwde website van het KSCC. Er was veel te vieren dus.
Na het officiële programma was er een barbecue. De middag werd muzikaal
opgefleurd door een draaiorgel zelf gemaakt door ons bestuurslid Irene van
Dongen en door accordeonist Han van Hagen. Een geslaagde dag.
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Zo regel je een papieren coronapas
Vanaf zaterdag 25 september heb je een coronabewijs nodig als
je naar een restaurant, bioscoop of evenement wilt. Met de CoronaCheck-app kom je snel binnen. Heb je geen smartphone of
vind je de app te ingewikkeld? Vraag dan een papieren pas aan
of print hem zelf uit.

6.Klik op Open PDF.
7.Print de pdf met de QR-code die je nodig hebt.
8.De pdf bestaat uit 4 pagina’s, maar alleen de pagina met de QRcode (de Nederlandse voor in eigen land of anders de Europese) is
nodig.
9.Het vaccinatiebewijs is een jaar geldig, het herstelbewijs hooguit
een half jaar en het testbewijs zeer kort (afhankelijk van de test en
het testtijdstip).

CoronaCheck
Met de CoronaCheck bewijs je dat je bent gevaccineerd, recentelijk
negatief bent getest of dat je corona hebt gehad en bent hersteld. Hij
is alleen geldig als je daar een identiteitsbewijs bij laat zien. Met de
app gaat dat snel, maar misschien heb je geen smartphone, of lukt
het je niet om met de app aan de slag te gaan. Bovendien zijn oude
telefoons soms ongeschikt voor de CoronaCheck-app. Ook op een
tablet werkt de app niet.
Lukt het niet met een app, zorg dan voor een papieren bewijs. Dat
kan op 2 manieren:
● Via de computer en een printer. Je hebt dan wel een DigiD nodig.
● Telefonisch. De QR-codes worden binnen 5 werkdagen per post
toegestuurd.
Zelf printen
1.Ga naar de website CoronaCheck
2.Zet een vinkje bij de privacyverklaring en klik op Volgende.
3.Klik op het juiste type bewijs: een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of
testbewijs.
4.Log in met DigiD. Heb je geen smartphone met DigiD-app, dan kun
je de controlecode per sms naar een mobiele telefoon laten sturen.
Heb je geen DigiD, dan zul je die eerst moeten aanvragen. Deze
procedure kost 3 werkdagen.
5.Je vaccinatie- of testgegevens verschijnen in beeld. Klik op Maak
bewijs.

Telefonisch aanvragen
1.Zoek je Burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in je paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart.
2.Bel 0800-1421 en geef aan dat je een papieren bewijs wilt. Een
speciale helpdesk neemt je gegevens op.
3.Je ontvangt de coronapas binnen 5 werkdagen per post.
4.Maak voor de zekerheid een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.
5.Loop je tegen problemen aan? Kijk dan voor oplossingen op de
website van de overheid.
6.Een bewijs dat je in de afgelopen 24 uur negatief bent getest, kan
niet per post worden gestuurd.
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WIE - WAT - WANNEER ?
Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbije jaren.
Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van een
binnenvaartgemeenschap van (soms lang) vervlogen tijden en
vormen ze een wezenlijk onderdeel van ons erfgoed. Het KSCC zet
zich in om het erfgoed waar mogelijk te beschermen en uit te
dragen. Dat doen we onder meer door het publiceren van oude
foto's.
Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zijn we op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto 06.
Wat wordt hier gevierd en waar is het? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 06.
Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

Wilt u de foto digitaal toegezonden
krijgen. Dat kan. E-mail ons met dit
verzoek en wij sturen u per omgaande de foto naar u toe.

06

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 12

Open Dag
Binnenvaartmuseum Nijmegen

Ad Schroot van Vereniging De Binnenvaart

We mogen terug kijken op een geslaagde opening door burgemeester Bruls en
een drukke en gezellige Open Dag. De aanwezigheid van Wim van Hooren met
zijn mooie proviandboot, de Develgroep met prachtige modellen en Paul
Breuker met de fototentoonstelling van scheepsladingen, hun positieve bijdrage
en enthousiasme heeft zeker bijgedragen aan het slagen van deze dag.
Alle medewerkers van het KSCC en alle vrijwilligers krijgen alleen maar lof over
de perfecte verzorging. De Aalmoezenier heeft ons alle medewerking gegeven
om dit mogelijk te maken. Cees en Willem met al hun modellen, alle schenkingen en in bruikleen gegeven spullen. Namens het bestuur een dikke dank je
wel.
Henk Nuij, voorzitter Binnenvaartmuseum Nijmegen

Wim van Hooren met zijn proviandboot

Kinderen bewonderen de Devel-modellen

Voorzitter Henk Nuij verwelkomt burgemeester Bruls van Nijmegen
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Bent u klant van de Rabobank in deze regio dan kunt u met een Rabobank-rekening en Rabobankpas lid worden van de Coöperatieve
Rabobank Rijk van Nijmegen. Zodra je lid bent kun je via dit lidmaatschap met uw Rabobankpas/app inloggen in de Rabobank Club Support – Actie 2021.
Bij het stemmen via de Rabobankpas/app moet u gebruik maken van
de volgende inschrijfcode: 8FIF162N3 !
Door met z'n allen te stemmen ontvangen wij een mooie financiële
bijdrage voor onze Vrijwilligers- activiteiten en daarmee kunnen we
de belangstellenden nog meer bieden als ze mee willen doen aan de
activiteiten op ons Schipperscentrum in de Waalhaven in Nijmegen.
Wij rekenen op uw deelname!
Theo Berends, penningmeester

RABO CLUB SUPPORT ACTIE 2021
De Rabobank-organisatie stelt elk jaar opnieuw de mogelijkheid
open om lokale- en regionale verenigingen, stichtingen, clubs en andere groepen te ondersteunen met een financiële bijdrage.
Ook het KSCC zowel lokaal als landelijk, heeft zich aangemeld bij
haar "huisbankier", de Rabobank Rijk van Nijmegen om mee te doen
aan deze 2021 actie tussen 4 en 25 oktober.
Hiermee kunnen wij een extra financiële bijdrage verdienen.
Wat moeten we doen?
Wij hebben uw hulp nodig bij het incasseren van die financiële bijdrage ten behoeve van allerlei activiteiten die een grote groep vrijwilligers op ons Schipperscentrum a/d Waalhaven in Nijmegen elke
week of maand of een paar keer per jaar organiseren.
Wat moet u doen om deze actie tot een succes te maken? Uw stem
uitbrengen tbv KSCC Nijmegen.
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Professor Plons viert een feestje in het
Maritiem Museum Rotterdam
De kinder-doe-tentoonstelling Professor Plons van het Maritiem
Museum Rotterdam bestaat dertig jaar. Dit jubileum wordt in de
herfstvakantie uitgebreid gevierd. Honderdduizenden kinderen
bezochten de expositie de afgelopen decennia en maakten spelenderwijs kennis met de maritieme wereld. Om de verjaardag
van Professor Plons te vieren, is er een speciaal magazine uitgebracht, geschreven door educator en schrijver Robert van
Herk. Acteur en muzikant Joris Lutz leest er uit voor.

Allerzielen 2021
Het is een goede traditie dat op Allerzielen de namen van onze overledenen genoemd worden. De kruisjes met hun namen hangen op
de naamplank ‘Ingona’ van ons parochiecentrum. Deze houden de
herinneringen aan onze overleden dierbaren levendig. Ook dit jaar
hebben we afscheid moeten nemen van veel dierbaren. In de
Allerzielenviering van zondag 31 oktober om 11.00 uur willen wij
hun namen noemen, een kaarsje branden en een plaatsje geven in
ons gebed.
Door de Coronapandemie was het vorig jaar niet mogelijk het verdriet op de Allerzielenviering samen te delen. Dit jaar kan dat gelukkig wel. Het samenzijn geeft troost.

Containers hijsen ©Mike Bink

Van 16 t/m 23 oktober is het feest in het Maritiem Museum Rotterdam en de haven van Professor Plons. Jong en oud zijn van harte
welkom om, samen met de professor en zijn vrienden, het dertig jarig
bestaan van de kinder-doe-expo te vieren.
Dankzij de Professor Plons’ Spetterclub leeft de wereld van Professor Plons door na het museumbezoek. De Spetterclub heeft ruim
7.000 leden van 4 t/m 12 jaar. Deze jonge fans krijgen een welkomstcadeau na aanmelding, ontvangen regelmatig digitale flessenpost van de professor en genieten met hun persoonlijke clubpas van
voordelen.
Voor meer informatie en het hele Professor Plons-programma ga
naar de website van het museum.
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Is uw actuele e-mailadres
bij ons bekend?

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

OVERLEDEN
Op vrijdag 24 september is, in de leeftijd van 82 jaar,
Daniël Martinus (Danie) Martens overleden. Echtgenoot
van Ria Martens – Lischer.
De afscheidsdienst heeft op woensdag 29 september in
het crematorium aan de Schoenaker 12 te Beuningen
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Kraaijenberg 7129, 6601 SL Wijchen.

← terug naar pagina 1
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8-10 Dhr. Louis Janssen m/s Jolles; Jolien Buil.
9-10 Henry Mooren, Spes Nova; dhr. M. Adams; Anouk Janssen.
10-10 Mevr. Anny van Dijk-van Meegen; mevr. Wigman-van Steen;
Twan Nefkens; Peter Vermaas; mevr. Dora van Neyenhof;
Annie Driedijk, m/s Geertruida;.
11-10 Pieter de Bot.
13-10 John Peters; Geertje Barelds; Dennis Siemons; Mia Bom.
14-10 Mevr. Pita Kusters; Lisa Keuvelaar.
15-10 Mevr. Strijbosch; dhr. John Joosten; Tonny Driessen;
Florian Rigter.
16-10 Satu van Steen; Irma Wooning.
17-10 Renilde van de Hoeven; Lars van Meegen; Irene Schenk;
Malou Oome.
18-10 Dhr. Jan Heymen jr; Anna van Neyenhof.
19-10 Jos de Bruin.
20-10 Mevr. Semper; Doortje van Lent; Piet Leensen;
Corina Hoefnagels.
21-10 José Janssen-Bonink, ms. “Padua”; Annique Sipkema;
Kees Akkermans; Corrie Kartner-Wabeke; Robin Sep.
22-10 Dhr. Sander Wels; dhr. Alex Janssen, m/s “Sagitarius”;
Leentje Scheepers.

ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
ouders Broekmeulen-Tonissen,
dhr. Gerard Stevens en dhr. Bernard Stevens,
dhr. J. Hommes,
dhr. B. Wigman,
ouders Beijer-Joosten,
Antoon en Marie – Ton – Wanders jr.,
Tjek van Ophuizen en Thé van Ophuizen,
mw. Ellen Heijmen-van Engelen.

ZONDAG 17 OKTOBER 2021
ouders Leijdekkers,
Dhr. Willie Sanders en ouders Sanders-Jansen,
dhr. W. Heijmen ms "Hermina" en overleden familieleden,
ouders Reijmers sr. " La Passerelle" en Hetty van Bon,
ouders Hinzen-Lutgens,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
fam. Joosten v/h ms. Constatine.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* 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. Marga van Rijswijk (Afd. A22 - Cardiologie - kamer 17).
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (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.

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. 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.
* Mevr. Rieki Schuman.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 91D, 6002 TB.
* Mevr. Sonja de Boer-Baijens.
RIDDERKERK, Roerdomp 2, 2986 XA.
* Dhr. Chris Geerts, v/h Cornelis Martinus.
ROTTERDAM, LAURENS STADZICHT, OVERSCHIESE KLEIWEG 555, 3045 LJ.
* Mevr. Nelly Zijlmans-Schoenmakers, (Afd.
De Boomgaard – kamer 57).
PAPENDRECHT, DE WAALBURCHT, KLEINE
WAAL 6, 3353 BT.
De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN 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
Elke dinsdag
Elke woensdag
Elke donderdag
Elke zaterdag

10.30 uur
12.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
12.00 uur

Stafvergadering.
Binnenvaartmuseum Nijmegen open.
De Waalkanters koor repetitie.
KSCC Kerkkoor repetitie.
Binnenvaartmuseum Nijmegen open.

11.00 uur

Opening activiteitenjaar KSCC 2021-2022

Do. 30 september
12.00 uur
Zo. 10 oktober

11.00 uur

Van 14 t/m 18
oktober
Zo. 17 oktober

11.00 uur

Za. 23 oktober

11.00 uur

Zo. 24 oktober

11.00 uur

Opening Binnenvaartmuseum Nijmegen door burgemeester Hubert Bruls
Gedachtenismis voor Zr. Vincentia aan boord van
het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via
livestream.
22e Italiaans Circus Talent Festival in Latina bij
Rome in Italië.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Vervangend celebrant is pastoor Van Balveren. Ook
te volgen via livestream.
Doop en inzegening van SWISS LNG II bij Gerlien
van Tiem in Druten.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.

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
Elke zondag
10.30 uur
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Eucharistieviering. Celebrant is Ad
Zo. 10 oktober 10.30 uur Blommerde. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.
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.
Elke vierde
11.00
Eucharistieviering met na de viering een
zondag van de
uur
kopje koffie en gezellig bijpraten.
maand
Zo. 24 oktober

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 SOOS MAASBRACHT 2021
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats
in de Maaslandzaal boven het
Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl

Elke dinsdagavond

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.

Contactpersoon voor Maasbracht: Nico van Lent,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?
Ga naar onze website.

20.00 uur Klaverjassen. U bent van harte welkom.

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Vr. 29 oktober

19.30 uur Gezellige vrijdagavond.

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

← terug naar pagina 1
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KSCC Kerkkoor zingt tijdens de zondagsmis

Repetities KSCC Kerkkoor beginnen weer
Vanaf donderdag 7 oktober zijn alle koorleden van het KSCC Kerkkoor om 16.00 uur weer welkom om op het Schipperscentrum in Nijmegen te komen repeteren.
Ook mogen alle koorleden weer op zondag in de H. Mis meezingen.
De Mis vangt zoals gebruikelijk om 11.00 uur aan.
Groetjes,
Nellie Peters

← terug naar pagina 1
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NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com
Voor bunkeringen in België, Oostenrijk,
Zwitserland en eventuele andere stations
in Nederland of Duitsland, kunt u contact
opnemen met het kantoor.
Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de
Für Bunkerungen in Belgien, Österreich,
Schweiz und eventuell anderen
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1
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woon telefonisch of via de mail loten bestellen en via de bank (Katholiek Schipperswerk NL42ABNA0500244324) betalen. Het is dan
echter 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 onze rekening staat krijgt u de
loten thuis gestuurd.

De GROTE CLUBACTIE 2021
We doen ook mee met de GROTE CLUBACTIE. Mensen uit de
binnenvaart, kermiswereld en circuswereld proberen ook dit jaar
weer zo veel mogelijk loten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en €
2,40 is gegarandeerd voor ons goed doel. Onder voorbehoud is
de ziekenvaartocht met de PRINS WILLEM ALEXANDER als doel
bestempeld. Allemaal samen proberen wij dit jaar weer zo veel
mogelijk loten te verkopen. De actie loop tot 7 december 2021.
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.
U kunt loten nu al bestellen, dat mag. Graag 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 e-mail.
Hoe kunt u loten kopen?
● Schipperscentrum Nijmegen bij Ria Lentjes 024-3777575
● Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen 06-53910154 of
0162-314569
● Telefonisch via Karel Schreurs 06-20406872
● E-mail naar k.schreurs@kscc.nl
● Of e-mail naar info@kscc.nl.
Het is de bedoeling dat de loten die u koopt op het Schipperscentrum
in Nijmegen komt ophalen. Maar kunt u dat niet, dan kunt u ook ge-

← terug naar pagina 1
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Jaarvergadering afdeling Schuttevaer Z O N 2020
op 25 september 2021
Negen maanden later dan gebruikelijk werd in Nijmegen de Jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Schuttevaer Z O N gehouden. Deze keer bleef het niet beperkt tot een centrale locatie, omdat leden
en geïnteresseerden via een video call aangesloten waren en konden meedoen aan de vergadering. Volgens een vooraf rondgestuurde agenda werden de meest actuele zaken besproken en sommige
werden statutair vastgelegd.
Door het presenteren van stellingen werden alle mensen uitgenodigd
deel te nemen aan allerlei discussies.
Moeten vaarwegen meegroeien met de schepen of is het beter schepen aan de vaarwegen aan te passen? Angst om transport te verliezen is vaak leidend bij schaalvergroting. Aan de andere kant is de
grens van de afmetingen van schepen wel bereikt en moet er aandacht zijn voor goed onderhoud van alle vaarwegen.
Hoe is het met de zichtbaarheid van Koninklijke BLN-Schuttevaer?
Elkaar weten we de zaken goed uit te leggen, maar als het gaat om
het overbrengen van de boodschap mag er richting politiek en instanties soms best een tandje bij.

Met gemengde meningen werd gereageerd op de stellingen rondom
een volledige fusie tussen CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer en
het verdwijnen van de 172-jarige schippersvereniging.
In de jaarrede werd door de voorzitter stilgestaan bij diverse aspecten die te maken hadden met Covid-19 en de tientallen coronamaatregelen. Een en ander had ook consequenties voor het vervoer van
goederen en vooral van personen.
(Wilt u de gehele jaarrede lezen, klik dan hier.)
Aan het fusieproces tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB
kon niet worden voorbijgegaan. Het kan gevolgen hebben voor allerlei zaken zoals statuten, de organisatie, huisvesting, financiën en
uiteraard ook voor leden. Hoewel het tempo erg laag ligt, komt er ooit
een moment dat er een fusievoorstel wordt voorgelegd aan de leden.
Drie van de zes jubilarissen – per 31 december 2020 – waren aanwezig en zij ontvingen het bijpassende speldje en een boeket bloemen: Willy Leensen 40 jaar lid, Gerard Valk 50 jaar en Piet Zandee
60 jaar. De andere jubilarissen, Daanen Shipping 50 jaar, Fransbergen Trading & Shipping 25 jaar en Rederij Stiphout 25 jaar worden
op een andere manier gefeliciteerd.

Gerard Valk (r) gehuldigd

Henry Mooren (voorzitter)

← terug naar pagina 1
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Bedientijden bruggen
Voor de bruggen Uitwelleringa, Oudeschouw, Driebondsbrug en
Zeesluis Farmsum gelden andere bedientijden. De actuele bedientijden zijn altijd terug te vinden op www.vaarweginformatie.nl.

Verruiming bedientijden op Hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl
Persbericht Rijkswaterstaat
Vanaf 1 oktober 2021 worden de bedientijden op het Groningse
deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) verruimd. Vorig jaar al heeft Rijkswaterstaat de bedientijden van de Prinses
Margrietsluis in Lemmer en de bruggen in Friesland aangepast.
Schepen kunnen hierdoor steeds langer gebruikmaken van de
vaarweg en de sluizen.
Ruimere bedientijden
Met ingang van 1 oktober 2021 zijn de nieuwe bedientijden op de
gehele HLD als volgt:
Maandag:
Dinsdag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

06:00 uur – 23:59 uur
00:00 uur – 23:59 uur
00:00 uur – 22:00 uur
06:00 uur – 22:00 uur

Geen bediening op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op 24 december en 31
december bediening tot 20:00 uur. Alle andere feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Koningsdag, 5 mei) worden als reguliere dag bediend (voorbeeld: op
Paasmaandag normale maandag bediening).

Programma Beter Bediend
Deze verbeteringen voor schippers en verladers maken onderdeel uit
van het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelanceerde programma Beter Bediend. Dit programma verbetert de betrouwbaarheid van de reistijden en de uitbreiding van de bediening
op vaarwegen waar nu nog niet alle mogelijkheden worden benut.
Samen met BLN Schuttevaer, CBRB, ASV en Evofenedex werken
we aan een efficiëntere bediening, vlottere en veiligere afhandeling
van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening.

← terug naar pagina 1
Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na het
overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton door
te gaan. Zijn herinneringen hebben iets
extra’s gekregen.

Toen we de koffie op hadden heeft Miek de
boer betaald voor het gebruik van de caravan
en toen zijn we op de fiets naar Den Burg gereden. Het weer was ondertussen een stuk
beter geworden. In den Burg heb ik op koffie
en koek getrakteerd. Het strand was niet ver
weg en daar hebben we toen een flinke wandeling gemaakt. Na een paar uur begonnen
onze magen te knorren. We vonden een leuk
eethuisje en hebben er lekker gegeten. Daarna zijn we een vakantiehuisje gaan zoeken,
want Sjanneke en Miek wilden nog wel een
dag blijven. Dat hadden we gauw gevonden.
Het zag er heel wat beter uit dan de caravan
van die boer. Ik ben weer naar boord gegaan.
Een schip is een man waard, zei mijn vader
altijd.
Na een paar dagen varen we via Den Oever
langs de afsluitdijk naar Makkum. Hier in Makkum is Sjef een paar jaar geleden niet goed
geworden en in Sneek in het ziekenhuis terechtgekomen. In Makkum kun je heerlijk vis
eten. Het plaatsje zelf stelt niet zo veel voor,
maar het ligt wel mooi. Wij zijn weer gaan varen en komen via Bolsward, IJlst, Sneek en
Gaarkeuken in Groningen. De havenmeester
geeft ons een mooi plaatsje midden in de
stad. We maken een wandeling langs de oude
kanaaltjes. Als je een oud scheepje zoekt is
het hier wel te vinden. Na twee dagen hebben
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we Groningen wel weer gezien en varen we
naar Haren. Miek heeft daar een nicht Wonen
en die gaan we een bezoek brengen. Haren is
een mooie, groene plaats. De nicht woont ook
heel mooi. Het huis staan alleen en mooi in
het groen. Haar man is al enkele jaren dood.
Ze vond het reuze leuk dat we de moeite genomen hadden om ook eens vast te leggen in
Haren. Na twee dagen verlaten we Haren en
varen we naar Vries.
ln Zuidlaren wonen mensen waar ik in 1960 in
Delfzijl in de kost geweest ben. Dat was toen
we daar ons schip in de maak hadden. Huisman heten die mensen. We hadden ze al vijf
jaar niet gezien. Toen ze nog in Delfzijl woonden bezochten we ze regelmatig, omdat we
toen dikwijls met ons vrachtschip kalksteen
losten van boven Luik vandaan voor de carbiet fabriek in Delfzijl. Maar sinds we op de
tjalk wonen hadden wij ze niet meer gezien.
Het weerzien was zeer hartelijk. De zes weken dat ik bij hen in huis gewoond heb vergeet
ik ook nooit. Mevrouw Huisman deed alles
voor je om het naar je zin te maken. Niets was
haar te veel. Ze waren lid van de Pinkstergemeente en heel gelovig. Voor en na de maaltijd werd een stukje uit de Bijbel voorgelezen.
Ik deed gewoon mee. Waarom ook niet. Zondags ben ik ook wel een met ze naar hun kerk
geweest. Ik vond de dienst niet onaardig. Er
werd veel muziek en zang weggegeven. Ze
wisten dat ik katholiek was, maar over het geloof werd weinig gesproken. Mijnheer Huisman zei: ik ben protestant opgevoed en jij
katholiek, maar wat maakt dat uit. We geloven
allebei in dezelfde God. Dat standpunt waardeerde ik zeer en zo blijf je vrienden van el-

kaar. Toen we onze belevenissen over en
weer hadden uitgewisseld zijn we naar Meppel gevaren. Het weer was slecht. Net door
Meppel kom je in het Paradijssluisje. De sluismeester zei dat hij nooit op vakantie ging,
want hij woonde in het paradijs en waar zou je
iets mooiers kunnen vinden hier op deze aardkloot? Ik zei tegen hem: je kunt toch ook eens
naar de plaatsen gaan die slechter zijn dan
hier. Dan ben je bij thuiskomst dubbel tevreden. Maar dat sprak hem helemaal niet aan.
Als je zo rondzwerft kom je ook veel tevreden
mensen tegen. Mensen die sober leven en
toch tevreden zijn. Ik heb eens ergens gelezen: een ontevreden mens is als een woestijn
die hele rivieren leegdrinkt en immer dorst
lijdt. Dat is een mooi spreekwoord, vind ik.
Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK Dordrecht
078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen
078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein
06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)
078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht
0180-69 14 20
A.S.V. 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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

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

44
44
00
50 00
71 44

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

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

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of
andere bijdrage in deze Christoffel
Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl
of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen
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Bloemschikken
Y. Meering
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G. Valk / M. Bosman
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor
Vacature
Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------
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