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Van de bestuurs- en directietafel
Allerzielenviering. Een bemoedigende en troostvolle samenkomst rond de overledenen uit onze parochie. Veel
mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om
de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken.
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Nieuwe corona maatregelen
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Terugblik op de Allerheiligen- en Allerzielenviering zondag
31 oktober 2021
Een bemoedigende en troostvolle samenkomst rond de overledenen
uit onze parochie. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om samen de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken. Natuurlijk hielden wij ons aan de coronamaatregelen van de
overheid. Omdat men na de viering elkaar kon ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie/thee hebben wij gecontroleerd op de QRcode of een negatief testbewijs. Een enkeling die dit niet had ging na
de viering direct naar huis. De leden van bezoekersdienst hebben
deze taak perfect en heel menselijk uitgevoerd. Een fijn welkom
geeft direct een goed gevoel: ik ben hier welkom.

Maar terug naar de Allerzielenviering. Deze was zeer goed voorbereid. Donderdag 28 oktober hebben wij een extra flyer met het videobericht rondgestuurd, waarin uitvoerig aandacht aan de
Allerzielenviering werd geschonken. Onze overledenen reizen altijd
met ons mee.
Extra aandacht was geschonken aan een persoonlijke uitnodiging,
de bloemversiering, het hart waarop de foto’s en overlijdensberichten
hingen, het koor, de kosterij en ook de livestream verbinding. En vergeten wij niet de inspirerende lezing van Hans Jacobs. (Kijk voor zijn
inspirerende lezing de livestream van zondag 31 oktober terug)

Deze regel houden wij ook aan bij vieringen waarna koffie geschonken wordt of een koffietafel plaatsvindt én voor de bijeenkomsten van
de Soos met. Te denken valt de eerstkomende herfstbingo op
11 november. Het klinkt misschien wat streng, maar we moeten voorkomen dat ons KSCC en parochiecentrum een haard van besmettingen wordt.

Bezoekt u het Parochiecentrum
Nijmegen dan dient u gevaccineerd
en/of negatief getest te zijn. U bent
in het bezit van een negatief
testbewijs of een QR-code.

Na de viering: een lekker bakje koffie thee met een heerlijke oliebol
zonder en met krenten geschonken de familie Knubben-Duijts uit
Rumpt. Voor de kinderen was er zoals we gewend zijn een glaasje
limonade.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

ENTE-jaarvergadering vrijdag 5 november

Vrijdag 5 november vindt de jaarvergadering plaats van ENTE (de
Europese onderwijsorganisatie voor de kinderen uit de binnenvaart-,
kermis- en circusgemeenschap) in het KSCC-parochiecentrum.
Er komen vertegenwoordigers uit Europa om te praten over onderwijs. Het bestuur doet verslag van hetgeen zij dit jaar heeft gedaan.
Vermeld moet worden dat het bestuur bestaande uit drie personen
en een adviseur dit jaar bijzonder veel werk heeft verzet en op een
hele fijne manier heeft samengewerkt.

Na de viering ontvingen de families waarvan iemand overleden was
een mooie kaars en een roos ter herinnering en bemoediging. Het
was goed om elkaar te ontmoeten. Veel mensen hebben wij gesproken. Ze lieten ons delen in hun verdriet, maar ook in de mooie en
dierbare herinneringen.
Bemoedigend om zo samen te kunnen zijn. Voor meer foto’s ga naar
pagina 11.

Centraal stond: Onderwijs aan de kinderen van de vanwege het beroep trekkende bevolking in Europa. Omdat in een deel van Duitsland en in Nederland dit onderwijs uitstekend geregeld is, is het goed
te weten hoe het gaat in de andere Europese landen en te kijken hoe
we elkaar tot hulp kunnen zijn.
Op de agenda staan de activiteiten van het bestuur, te weten Annette Schwer, Heinz Gniostko en ondergetekende. Via Heinz Gniostko
die ook penningmeester is, ontvangen wij zeer veel steun van de universiteit waarin hij werkzaam is. Annette Schwer heeft veel ervaring
vanuit haar functie als directeur van de Rijdende School in Monheim.
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VAN DE BESTUURSZij is nu adviseur van het ECA (daarbij valt te
EN DIRECTIEdenken aan de relaties met de onderwijsinstellinTAFEL
gen in Europa en met de volksvertegenwoordigers van

Reünie vrijwilligers op 6 november van de PWA-KSCC vakantiereis voor zieken

Brussel.) Zelf mag ik de voorzitter zijn, president zoals men
dat noemt. Door de inzet van onze adviseur Nina Crommelin, zij is
de coördinator van het onderwijs aan de circuskinderen met zeer
veel kennis, is er een productief contact met Europese politici opgebouwd. Samen hebben wij het al bestaande brede netwerk in Europa
nog verder uitgebreid.

Op de agenda staat een terugblik op de KSCC-vaarvakantie in 2021.
Foto’s roepen veel herinneringen op. Op de foto’s staan ook nog
mensen die intussen overleden zijn. De herinneringen troosten.
Wineke Leensen (de hoofdcoördinator) en Gerard Leensen, zullen
speciaal in het zonnetje gezet worden. Zij heeft 5 jaar geleden de
taak van Dinie van Zijl-Buil overgenomen en samen met Henriette en
Paul Leensen en andere vrijwilligers perfect uitgevoerd. Coördinator
zijn van zo’n reis is een hele zware taak.

Er is speciaal een film gemaakt over dit onderwijs voor de politici in
Brussel. Deze wordt dan voor het eerst getoond. Daarnaast is zoals
elke organisatie ook ENTE bezig geweest om hun website te vernieuwen en aan de tijd van nu aan te passen.
Maar even belangrijk is dat we de vertegenwoordigers uit Europa
vertellen hoe het onderwijs aan deze kinderen in de praktijk functioneert, welke belemmeringen men heeft ervaren in de coronatijd en
hoe het ‘blended learning’ is gegroeid. (Blended learning betekent
gecombineerd leren en staat voor ‘een combinatie van online per
computer leren en contactonderwijs’, red.). Corona heeft veel zorgen
teweeggebracht. Maar een ding is zeker: het gebruik van computer
en internet, onlineverbindingen, ‘blended learning’, video-livestream:
corona heeft een push gegeven aan de ontwikkeling hiervan.
Kortom, het wordt een vergadering van inhoud en van besluiten.

Nu hebben Wineke en Gerard besloten hun taak neer te leggen en
aan een ander over te dragen. Aan wie we weten het niet, er is nog
geen opvolger. Hopelijk vinden wij hem snel. Wel zijn we blij dat Paul
en Henriette Leensen in het coördinatieteam hun rol blijven spelen.
Om zo’n reis te organiseren komt heel wat kijken. Het kost heel veel
tijd en energie. Overleg met de
arts; indelen van de vrijwilligers;
altijd oor voor de mens in nood;
oog hebben voor de totaliteit;
besluiten nemen; creatief zijn
bij onverwachte situaties. Wineke en Gerard hebben dit, gesteund en in goede relatie met
ondergetekende, vele jaren volbracht.
Heel veel hulde en dank.
Er komen van diverse kanten
vragen of de KSCC-vakantiereis in 2022 doorgaat. Wij kunnen daar nog geen uitsluitsel
over geven. Wanneer we duidelijkheid hebben wordt dit zo snel
mogelijk met u gecommuniceerd.
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L VT

Landelijk Oudercontact Voor
Trekkende beroepsbevolking

12 november jaarvergadering van het LOVT
Vorig jaar werd deze vergadering online gehouden. Dit jaar vindt hij
live plaats op 12 november in het schippersinternaat Even Haezer in
Dordrecht.
U en ik weten dat het aantal gezinsbedrijven in de binnenvaart afneemt en het aantal familiebedrijven toeneemt. Desondanks blijft het
van groot belang dat er voor de kinderen van de gezinsbedrijven de
mogelijkheid bestaat de kinderen te huisvesten op een internaat zodat zij kunnen voldoen aan de schoolplicht. Goed onderwijs is een
fundament voor de toekomst van de samenleving.
Het is goed dat er een LOVT is: de directe lijn met de ouders en de
directie van het internaat. Dank voor hun inzet.

Afgelopen zondag 31 oktober is Daphney Westerveld (links op de
foto) gedoopt door aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEHet KSCC-schippers -parochiecentrum heeft de
TAFEL
naam Jos Vranken op de kop staan. Klasse.

Videobericht
U heeft gemerkt dat wij aan elke uitgave van de Christoffel Nieuwsbrief een videobericht supplement toevoegen. Om deze meer te laten opvallen koppelen we dit los van de Nieuwsbrief, m.a.w. dit
bericht staat niet meer in de Nieuwsbrief maar apart in de mail die u
ontvangt. Met een speciale makkelijk te vinden link kunt hem oproepen.
Van harte wenst de crew van het KSCC en de parochie u een fijn en
hopelijk mooi herfstweekend.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.

Bezoekt u het Parochiecentrum
Nijmegen dan dient u gevaccineerd
en/of negatief getest te zijn. U bent
in het bezit van een negatief
testbewijs of een QR-code.
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Geachte parochianen/vrienden/vrijwilligers/relaties,

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.

Op 26 december 2021 is het 50 jaar geleden dat onze aalmoezenier tot priester is gewijd. Ook is hij dan 50 jaar directeur
van het KSCC.
De R.K. Schippersparochie bestaat ook 50 jaar en inmiddels behoren de kermis- en circusgemeenschap ook alweer 25 jaar tot onze
parochie.
Dat gaat gevierd worden op 2e kerstdag a.s. De afsluiting van dit
jubileumjaar is gepland op 2e Pinksterdag 6 juni 2022.

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.

Er is een comité samengesteld om hiervoor de nodige acties te
ondernemen.
U wordt eind november/begin december nader schriftelijk geïnformeerd over deze jubilea en cadeausuggesties.
Voor tussentijdse informatie kunt u altijd contact opnemen met de
Bestuursmedewerker, Tonny van der Veeken.
Namens de landelijke Parochie

KSCC Schipperscentrum,
REINPLUSFIWADO.COM

Th.E.M. Wijte /Vicevoorzitter

J.H. Rouw /voorzitter
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Heilige plaatsen: O.L.V.in ‘t‘t Zand
Zand
Door Hans Jacobs
Soms raakt de hemel de aarde en blijft er een vingerafdruk
achter.
Een beeld, een graf, een steen, een bosje bloemen langs de
weg, een kruisbeeld op een kruising.
Heilige Plaatsen, brievenbussen voor steun, hulp, troost, geloof,
verdriet.
En al eeuwen trekken in lange rijen de pelgrims naar verre
vreemde stranden, om heiligen, bekend in vreemde landen.
Zoals naar O.L.V. in ’t Zand, Roermond.
Vertrouwen
Haar geloof is groot. Dus heeft ze niet genoeg aan de handzame
flesjes die voor een prik te koop zijn. Geduldig vult de oudere dame
de Spaflessen met anderhalve liter van het miraculeuze water.
Twee kranen midden in gang van de kapel in Roermond.
Water uit de put waar de herder het wonderbeeld vond.
Maria in ’t Zand: Maria is het kanaal waarlangs het water van de
genade tot ons vloeit.
Ze wrijft wat van het vocht op haar knieën en haar hoofd. „Het is
overal goed voor”, zegt ze. „Als je maar vertrouwen hebt.”
Gang
Met de flessen tot aan de rand vol genade loopt ze door de lange
Gang van het Vertrouwen. De muren zijn behangen met duizenden
tegeltjes. Spiegels van de tijd: Voor een reine verkering gevolgd door
een gelukkig huwelijk. 29 mei 1929.
Soms pleisters op pijnlijke plekken vaderlandse geschiedenis: Dank
u Moeder voor uw bescherming bij den bomaanslag 22 febr ‘44
Nijmegen. En: O.L.Vr in ’t Zand, breng mijn zoon Cor behouden uit
Indië terug.

Tot aan de moderne pijn: O.L. Vrouwke wij danken u voor onze zoon
die genezen is van kanker. Veilig achter een traliehek hangen
kostbare voorwerpen van goud en zilver. Een zilveren stukje tong
glimt in het kaarslicht als teken van dank voor genezing, als kostbaar
bewijs van vertrouwen.
Heilig
Vijfentwintig meter vraagmuur, vijfentwintig meter dankmuur, want
waarlijk deze plaats is heilig, zo preekt een koperen plaat, en van
oudsher door wonderen beroemd.
De tegels zijn gepolijst door de smeekbedes, alleen onderbroken
door kranen, een altaar, Maria en de tarieflijst van het geloof.
Opgesteld in 1884 door paus Leo XIII. Iedere dag die je met een
rouwmoedig hart voor het wonderbeeld bidt, brengt een aflaat van
300 dagen op.
De oude man heeft zijn goddelijke airmiles voor vandaag verdiend.
Hij slaat een kruis, bukt en neemt bij het afscheid een slok uit de
kraan.
De genade druppelt nog een paar seconden na.
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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 08.
Wie zijn dit en wanneer en wat gaan ze doen? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 08.
Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

Ha Ha
Ha
a
H
MOP
a
H
Ha Ha Een schipper besloot voor een weekje vakantie te

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.

08

nemen in het zonnige Spanje. Zijn vrouw zou hem
daags daarna achterna vliegen.
Nadat hij in zijn hotel aangekomen was, schreef hij
een e-mailtje naar zijn vrouw. Bij het intypen van
haar e-mailadres maakte hij een klein foutje. Het
bericht kwam bij een weduwe terecht die enkele
dagen daarvoor haar man verloren was.
De weduwe las:
“Liefste, ben net aangekomen. Alles is gereed voor
je komst, morgenavond. Je eeuwig liefhebbende
echtgenoot.
PS. Het is hier verschrikkelijk warm.”

Ha Ha

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

Het zal velen van u niet zijn ontgaan dat de laatste maanden op diverse manieren aandacht wordt besteed aan de geestelijke gezondheid. De nadruk ligt dan ook op de effecten van het
thuis werken, zover dat nodig en gewenst is. Nu kan dat uiteraard
niet het enige zijn, want er zijn meer zaken die het zogenaamde zenuwstelsel beïnvloeden. Het niet halen van een gesteld doel door
onvoldoende kennis bij een toets, de extra zorg voor een familielid
wiens gezondheid er ook om vraagt, onverwachtse financiële tegenvallers of afgelasting van een evenement. Niet alles hoeft te leiden
tot negatieve gevoelens. Maar soms is er wel meer spanning, en hoe
moeilijk dat ook is, die zal beheersbaar gemaakt moeten worden.
Wellicht zijn er mensen in de buurt die door te luisteren een klankbord kunnen zijn en handzame suggesties aanbieden.
Niet onbekend is dat stilzitten geen verbetering zal brengen als de
geest om verlichting vraagt. Er komt een nieuw evenwicht tussen de
lastige gevoelens en de voldoening van geleverde prestaties bij een
lichamelijke inspanning. Dat kan ook zitten in een stukje vrijwilligerswerk. Vaak komen dan ook nog de woorden van waardering en de
spanning buigt. Bewegen, eruit met een fiets of de juiste schoenen
aan de voeten voor een rondje worden telkens weer door diverse
instanties aangeprezen. En buienradar kan een helpende hand bieden voor het juiste moment.
Steeds meer geplande wandeltochten gaan door, onder voorbehoud
van een mogelijke aanscherping van de coronaregels, zoals:

7 november 2021
1e tocht 42e Winterwandelserie in Wijchen
Afstanden: 5-10-20 km
Startpunt: jeugdhuis Woezik Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
www.wsv-paschalis.eu
06-44404672

13 en 14 november 2021
Uitgestelde Lentewandeltocht in Nijmegen Herfsteditie
Afstanden 5-10-15-20-25-30-40 km
Startpunt: scouting ZV Batavieren
Grootstalselaan 13 6533 KH Nijmegen
www.lentewandeltocht.nl
06-45751773
Inschrijven tot 13 november 2021 12.00 uur
Daar waar het kan, en de krachten nog voorhanden zijn, houd het
lichaam in conditie.
En op www.wandel.nl zijn nog allerlei mogelijkheden te vinden.
Henry Mooren
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Allerzielenviering 2021
De Allerzielenviering was zeer goed bezocht. Veel mensen hadden gehoor
gegeven aan de uitnodiging om samen de overledenen van het afgelopen
jaar te gedenken.
De viering werd voorgegaan door landelijk aalmoezenier Bernhard van
Welzenes sdb en muzikaal ondersteund door Dinie Jacobs, trompettisten
Antoin Kuenen en Marc Traa en het KSCC Kerkkoor o.l.v. Martin Hoenselaar.
Hans Jacobs hield een inspirerende lezing.
Na de viering ontvingen de families van de overledenen een mooie kaars en
een roos ter herinnering. Daarna was er een lekker bakje koffie of thee met
een oliebol geschonken door de familie Knubben-Duijts. Voor de kinderen
was er limonade.
Foto's: Gerus Brugman.
Bekijk alle foto’s op onze website.
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Hij kom
Hij kom
t…!
t…!
Ook dit jaar brengt de Goede Sint een bezoek aan het KSCC
Schipperscentrum Nijmegen.
We verwachten de goedheiligman op zondag 28 november na de h. Mis te
mogen begroeten. Of de Sint ons per stoomboot kan bereiken, zal afhangen
van het waterpeil in de Waal.
Maar reserveer de datum alvast in je agenda en in de agenda van de
kinderen. Over de precieze invulling van het bezoek wordt later meer
bekend gemaakt.

Telematica dag 2021

ATE
SAVE THE D

Op donderdag 30 december organiseert Bureau Telematica Binnenvaart
weer een Telematicadag op het KSCC Schipperscentrum Nijmegen.
Over de precieze invulling van de dag wordt later meer bekend gemaakt,
maar reserveer de datum alvast in je agenda.

Vrijwilligersavond 2021 gaat niet door!
De avond om onze vrijwilligers te bedanken voor bewezen diensten
oorspronkelijk gepland op vrijdag 12 november GAAT NIET DOOR.
De avond is doorgeschoven naar het voorjaar van 2022.
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De GROTE CLUBACTIE 2021

AKT
WIE MA
ONS
LOS?

Hebt u al loten gekocht van 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 ook loten bestellen, dat mag. Graag met vermelding van uw
adresgegevens. 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 gewoon 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.
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Nieuwe maatregelen n.a.v. persconferentie coronavirus
2 november 2021
Op dinsdag 2 november 2021 was er weer een persconferentie.
Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vertelden over hoe het
nu gaat met het coronavirus.

Er zijn steeds meer mensen zijn besmet. Er liggen ook steeds meer
mensen in het ziekenhuis.
Daarom zijn er nieuwe maatregelen nodig. Houd u in ieder geval aan
de basisregels.
Basisregels
● Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
● Ook als u al geprikt bent.
● Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen.
Ook als ze al geprikt zijn.
● Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
● Geef andere mensen geen hand.
● Was vaak en goed uw handen.
● Hoest en nies in uw elleboog.
● Zorg voor frisse lucht in huis.

Werken en reizen
Werk minimaal de helft van de werktijd thuis.
Gaat u naar het werk? Of in uw vrije tijd ergens naartoe?
Doe dat dan als het rustig is.
Mondkapjes
Draag een mondkapje in gebouwen waar een toegangsbewijs niet
verplicht is:
● in winkels, bibliotheken, speelplekken en pretparken.
● in de trein, tram, bus, metro of taxi, ook op stations en haltes
op het vliegveld en in het vliegtuig
● bij het lopen in een mbo, hogeschool of universiteit. Als je zit, mag
het mondkapje af
● bij de kapper, fysiotherapeut en andere gevallen waar u geen afstand kunt houden
Draagt u daar geen mondkapje? Dan kunt u een boete krijgen van
95 euro.
Toegangsbewijs verplicht
U moet uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart laten zien:
● in restaurants en cafés, binnen en buiten op terrassen
● in casino's
● in theaters, concertzalen en bioscopen
● in musea en bij kermissen
● op festivals, bij feesten en optredens
● bij beurzen en congressen
● bij kunstlessen zoals muziek en schilderen
● bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Sport
Gaat u sporten, binnen of buiten? Laat uw coronatoegangsbewijs en
identiteitskaart zien. Bijvoorbeeld:
● in de sportschool
● bij sportlessen, zoals voetbal en zwemmen
● in sportkantines
● op sportvelden
Dit geldt voor sporters en publiek. Van 18 jaar en ouder.
Coronatoegangsbewijs
U krijgt een coronatoegangsbewijs als:
● u 2 prikken hebt gehad,
● u corona hebt gehad en weer beter bent,
● u een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud.
Het coronatoegangsbewijs zet u zelf op uw mobiele telefoon.
Dat kan met de Coronacheck-app.
Ook kunt u een papieren coronatoegangsbewijs laten zien.
Testen op corona blijft gratis.
3e prik
Vanaf december kunnen de volgende mensen een 3e prik krijgen:
● mensen van 80 jaar en ouder
● mensen van 18 jaar en ouder die in een verpleeghuis of instelling
wonen
● mensen die met patiënten werken
Vanaf januari 2022 kunnen mensen tussen de 60 en 80 jaar een 3e
prik krijgen. De oudste eerst.
Volgende stap
Op 12 november kijkt het kabinet hoe het gaat. En of er dan meer
regels nodig zijn.
Heb je vragen over het coronavirus?
Bel naar 0800 - 1351.
Of naar +31 20 205 1351.
Als je in het buitenland bent.
Op vrijdag 12 november is een volgende persconferentie.
Bron: 3 november Rijksoverheid.

← terug naar pagina 1
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GEBOREN
Op vrijdag 15 oktober is Jasmina Aurelia Tullemans geboren.
Jasmina is het dochtertje van Christian Tullemans en Melinda
Tullemans-Ravlic en zusje van Sanja.

OVERLEDEN
Op maandag 18 oktober is, op de leeftijd van 94 jaar, Geertruida
Petronella (Truus) van de Geer – Jansen overleden. Echtgenote
van Hans van de Geer †.
De afscheidsdienst heeft op zaterdag 23 oktober in de aula van
crematorium De Linge te Tiel plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Ketelmeer 4, 2993 PC Barendrecht.
Op dinsdag 26 oktober is, in de leeftijd van 78 jaar,
Andreas Gerardus (André) Raaijmakers overleden.
Echtgenoot van Rosan Raaijmakers – Kleisterlee.
De afscheidsviering werd op dinsdag 2 november
gehouden aan boord van het KSCC Schipperscentrum,
Waalhaven 1K te Nijmegen.
Correspondentieadres: Wingerd 21, 6641 BL Beuningen Gld.

Op donderdag 28 oktober is, op de leeftijd van 50 jaar,
Martine Anna Maria (Martine) Schuman – Weegels
overleden. Echtgenote van Humphrey Schuman. De
uitvaartplechtigheid heeft op donderdag 4 november om
14.00 uur plaatsgevonden in het Crematorium
Weerterland, Ringselvenweg 2 te Weert.
Correspondentieadres: Regentesselaan 46, 6006 AV Weert.

VERHUISD
Zuster Adrienne Boot is verhuisd van Kloosterstraat 6 02 naar
Mater Misericordiae Oude Dijk 5-302, 5038 VM TILBURG

← terug naar pagina 1
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5-11 Jean-Paul Oome; dhr. Anton Wanders; Elly Lischer-Coenen.
6-11 Chris Meering jr.; Tessa Sep, m/s "Boris"; Ilja Joosten;
Tom van den Broek; Britt Sep, m/s “Rex-Rheni”.
7-11 Dhr. Lau de Bot; Hannie Boon-van Laak.
8-11 Dhr. Hendriks; Marjon Peters.
9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.
10-11 Deanne Verberck; Rosanne van den Hurk.
11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Anita Brugman; Lena Broeders; mevr. Marie Broekmeulen;
13-11 Guillaume Lischer; mevr. Carolien Meeuwsen-van Kaam;
Romique Kropman; Theo de Goey, m/s "Maasvallei";
Wiebe Peters; mevr. Lenie Buil; Flora Stevens;
Floor Verberck.
14-11 Dhr. Mr. Drs. Th. Wijte, landelijk voorzitter KSCC/KSW.
15-11 Dhr. Jan Peters; Frank Bos; Mary Scholten; Loena Berkers;
Wesley Scholting.
16-11 Hubert Martens; Roland Hof; Elman Schelphof; Ester Strijp;
Ernest Roza.
17-11 Dennis Kruyt, v/h ms “Cinderella”; Danique Cremers.
18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.
19-11 Dhr. Jos Geutjes; Richard Mooren, m/s Spes Nova;
Dingeman van IJzerlooij.

ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Oma Duyts, Mevr. Liesbeth van den Hoogenband-Jansen.
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
Miek Broekmeulen – Tonissen en Harrie Broekmeulen,
Truus Bluemer - Leensen
Hetty van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr. en
mevr. Mia Reijmers, ouders Leensen-Berendts,
dhr. R. Scheers, dhr. J. Kersten,
Ben Wigman, Leo van Giesen en Ferenc,
dhr. P. Gradussen en Peter Blom,
dhr. Steve Clofullia,
ouders Riek van der Donk-Reijmers,

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
mw. M. van Os-Appelboom en overleden familieleden,
dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier,
ouders Bertus Kerkhof, ouders Lies Graat-Lutgens,
dhr. Toon Brantenaar.

← 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. 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.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.
* Dhr. Martin van de Kleij. (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 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. Xenia Merkelbach en dhr. Gerard de
Koning.
FRANKRIJK, 309 IMPASSE VERDOT,
47350 ESCASSEFORT, 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.
* Dhr. Gerard Heijmen (Lobede: locatie Dijkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* Dhr. Van Schaijk (vader van Ruben van
Schaijk).

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/november 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 dinsdag en
zaterdag
Elke woensdag
Elke donderdag
Vr. 5 november

12.00 16.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
12.00 uur

Za. 6 november

14.00 uur
11.00 uur

Zo. 7 november

11.00 uur

Do. 11 november

14.00 uur

Vr. 12 november

9.30 uur

Za. 13 november

11.00 uur

Zo. 14 november

11.00 uur

Binnenvaartmuseum Nijmegen open.
De Waalkanters koor repetitie.
KSCC Kerkkoor repetitie.
Jaarvergadering BLN-Schuttevaer in
AFGELAST
Heerenveen gaat NIET door.
Jaarvergadering ENTE
Reünie PWA-vrijwilligers
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
Soos met… BINGO!
Jaarvergadering LOVT in het internaat Eben Haezer
te Dordrecht.
Herdenkingsdienst Anton en Marie WandersSanders voorheen Eendracht
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

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. 14 november 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 zondag 11.00 Eucharistieviering met na de viering
van de maand
uur
een kopje koffie en gezellig bijpraten.
Zo. 28 november

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
Elke dinsdagavond

20.00 uur Klaverjassen. U bent van harte welkom.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Vr. 26 november 19.30 uur

Gezellige vrijdagavond met optreden
Zeemanskoor Schip Ahoy.

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

← terug naar pagina 1

Marine Club Rotterdam organiseert:
een lunchbijeenkomst op donderdag
11 november a.s. op het ss Rotterdam.
Gastspreker: Annet Koster, directeur
KVNR en havenvrouw van het 2020.
Van 12.00 tot 14.00.
Toegangprijs: € 25,-.
Meer informatie en aanmelden op de
website van de MCR.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CBRB
Voor alle leden van het CBRB

Het CBRB nodigt de leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering op vrijdag
26 november bij Van der Valk Hotel in
Ridderkerk.

Programma
● 15.00 uur Inloop
● 15.30 uur Aanvang ALV
● 18.00 uur Borrel en diner (in buffetvorm)

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de ALV en aangeven of u
ook gebruik wilt maken van de borrel en het diner (in
buffetvorm).
Tijdens deze ALV wordt uitgebreid te tijd genomen om u bij
te praten over de ontwikkelingen omtrent de geplande fusie,
waarbij alle ruimte is om uw vragen te beantwoorden.
Uiteraard hoeft u niet tot 26 november te wachten met het
stellen van vragen. Wanneer u vragen heeft, kunt u stellen
aan het CBRB. De stukken voor de ALV zult u tijdig van ons
ontvangen.
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Rijkswaterstaat: nieuw online aanmeldsysteem
voor brug- en sluisbediening op afroep
Persbericht
Vanaf 1 november biedt Rijkswaterstaat
schippers en verladers een nieuw online
aanmeldsysteem waarmee zij snel en efficiënt een brug- of sluispassage kunnen
aanvragen buiten de reguliere openingstijden om. Bij steeds meer bruggen en sluizen bestaat al langer
de mogelijkheid om te passeren door middel van ‘bediening op
afroep’. Vanaf 1 november kunnen schippers hun wensen voor
extra openingen en passages voortaan online doorgeven. Daardoor is het mogelijk om de vaarroute en de laad- en losmomenten vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te plannen. Ook
recreanten kunnen gebruikmaken van het systeem.
Het nieuwe online aanmeldsysteem maakt een einde aan de verschillende manieren van aanvragen die de laatste jaren naast elkaar
bestonden. Het is duidelijker en eenvoudiger om met één systeem te
werken. Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat geruime tijd getest
met het systeem bij de Prinses Margrietsluis. Die periode is succesvol geweest. Daarom kan het aanmeldsysteem per 1 november breder uitgerold worden.
Tijdstip bediening inplannen
Bij de aanmelding dient onder andere vermeld te worden voor welk
object de bediening wordt aangevraagd. Uiteraard is ook het tijdstip
van passeren van belang. Rijkswaterstaat plant de aangevraagde
bediening zo goed mogelijk in. In enkele gevallen kan het voorkomen
dat een ander tijdstip wordt voorgesteld. Dat is afhankelijk van alle
aanvragen die tegelijkertijd gedaan worden. Twee aanvragen die in
tijd nagenoeg aansluitend zijn worden gecombineerd.
Vanaf 1 november 2021 gaat het systeem live en kunnen schippers
hun extra openingsverzoeken via www.vaarweginformatie.nl indienen. Op deze pagina zijn ook altijd alle actuele bedientijden van de
bruggen en sluizen in Nederland terug te vinden.

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
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KvK gaat woonadressen afschermen
Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister opgenomen zijn over het
woonadres van ondernemers en bestuurders. De ministerraad
heeft daar mee ingestemd. Wie kan de woonadressen dan nog
wel inzien?
De afgeschermde woonadressen zijn vanaf 2022 alleen nog in te
zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk
toestemming voor hebben, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst,
advocaten en deurwaarders.
De adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven nog wel
opvraagbaar.
Wijziging Handelsregisterbesluit
Het kabinet wijzigt het Handelsregisterbesluit 2008 om misbruik van
de adresgegevens uit het Handelsregister moeilijker te maken. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij ongevraagde marketing, intimidatie en bedreiging.

Datavisie Handelsregister
Veel zelfstandige ondernemers hebben een vestigingsadres dat gelijk is aan hun woonadres. In de Datavisie Handelsregister brengt het
kabinet nu onder andere in kaart welke opties er zijn om de privacy
ook in deze gevallen beter te beschermen.
Het Handelsregister is een openbaar register waarin iedereen de gegevens van zijn zakenpartners kan controleren. Dat biedt rechtszekerheid in het economische verkeer. Tegelijkertijd moeten de in het
Handelsregister opgenomen persoonsgegevens voldoende beschermd worden. De Datavisie heeft als doel om het evenwicht tussen die twee belangen opnieuw te beoordelen en, waar nodig, bij te
stellen.
Dit traject is in het voorjaar gestart met een consultatie waarbij bedrijven, burgers en overheden konden aangeven hoe ze gebruik maken
van het Handelsregister en hoe het Handelsregister invloed op hen
heeft. Het kabinet komt in november met een aantal opties om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister,
inclusief de bijbehorende voor- en nadelen van elke optie. Die opties
worden door middel van een tweede openbare consultatie voorgelegd aan bedrijven, burgers en andere overheden. Daaruit volgt dan
de definitieve Datavisie Handelregister.

← 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.

's Avonds zijn we in een mooi restaurant gaan
eten en nu gaan we op naar de vijftig. Als je
het leven van de zonnige kant bekijkt kun je
heel oud worden, zeg ik altijd. Als je niets ziet
dan beren en wolven is het zo gebeurd met
je. Het leven is net een kinderhemdje, kort en
bekakt. Dat het kort is ben ik het mee eens,
maar dat bekakte valt wel mee. Wij hebben
wel altijd geluk gehad. Dat moet ik toegeven.
Er zijn mensen die alle pech hebben die er
bestaat en probeer dan maar eens te blijven
lachen. Dan wordt het wel een lachje als een
boer die kiespijn heeft.
De andere dag komen we voor sluis Het Hemeltje. Ja, zo heet ie echt! Als je daar door
vaart kom je in Hilversum en daar willen we
ook wel eens gaan kijken. Voor de sluis vroeg
de sluismeester wat de bedoeling was. Nou,
Hilversum bezoeken, zei ik, maar ik dacht:
wat heeft die kerel er mee te maken? Maar ik
vergiste me. lk moest een papiertje tekenen
dat ik niet langer dan acht dagen in Hilversum
zou blijven. Mag ik ook weten waar dat voor
is? Jazeker, schipper, er zijn van die grapjassen die komen met een varende droomboot
hier binnen en denken er niet over ooit weer
te vertrekken. Dat zijn wij graag voor. Ik ben
helemaal niet van plan om acht dagen te blijven. Dat maakt niet uit. Als u maar binnen die
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tijd vertrokken bent. Komt in orde, meneer de
sluismeester. En ik mocht doorvaren.
Op 12 oktober wordt Miek vijfenzestig. Weer
feest! Sjanneke komt aan boord en ook mijn
broer Cor met zijn vrouw. We gaan de stad in
en zoeken een terrasje op. Het wordt koffie
met gebak. Het weer is prima. Niet te heet.
Het is een onvergetelijke dag geweest! Onze
kamer staat vol bloemen! Wat is het leven
weer goed! Miek heeft van mij een mooie leren tas gekregen. Uit waardering voor haar
trouw. De volgende dagen gaan we er met de
fiets op uit. Er zijn hier allerhande mogelijkheden. Onze tocht gaat langs de Loosdrechtse
Plassen. We gaan een paar jachthavens bekijken waar altijd bootjes te koop liggen. Dat
vind ik altijd wel interessant. Als we zowat alles gezien hebben verlaten we Hilversum
weer en varen de Vecht af tot Maarssen. Dan
komen we op het Amsterdam-Rijnkanaal en
varen we tot het sluisje van Jutphaas. Daar
schutten we naar binnen en maken vast in
Jutphaas.
Hier zijn we weer op bekend terrein. Onze
dochter Thea is hier geboren in Nieuwegein,
zoals het tegenwoordig heet, en waar ook
Vreeswijk onder valt. We komen hier graag en
blijven er gewoonlijk ook enige tijd liggen. Vorige week hadden we nog een mooi voorval.
Tegenover ons schip komt een brommertje de
straat uit rijden en de man stapt voor ons
schip af. lk stond buiten en hij vroeg aan mij:
schipper, blijft u nog lang hier liggen? lk vraag
dat omdat ik hier in de straat mijn huis te koop
heb staan. lk heb daarbij vermeld dat ze vanuit ons huis op het water kunnen kijken. Sinds
u hier ligt kijken we tegen uw schip aan. Ik zei:

ik weet niet beter dan dat het water aan de
scheepvaart behoort. Hier staan zelfs palen
om het schip vast te maken. Toch had ik
graag dat u vertrok, dramde de man. Dat doe
ik wel, zei ik, maar voorlopig nog niet. Hij
weer: ook mijn vrouw is over het kookpunt van
verontwaardiging dat ze geen uitzicht heeft. lk
zei: giet er dan maar een emmer koud water
overheen, dan zal ze wel afkoelen. Wat was
hij kwaad! lk ergerde me vroeger al aan die lui
die op het Kanaleneiland wonen in Utrecht.
Die wilden ook aan het water wonen, maar er
mocht geen schip voor de wal liggen.
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
06-461 95 473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)
088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden
0162-52 17 82
—------------------------------------------------------ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)
0900-88
Waterpolitie
0900-88
Meld Misdaad Anoniem
0800-70
Brandweer
088-457
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144
—-------------------------------------------------------

44
44
00
50 00
71 44

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

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

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of
andere bijdrage in deze Christoffel
Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl
of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen
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COÖRDINATIEGROEP:
Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / 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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+31 (0)24 - 377 75 75
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info@kscc.nl
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www.kscc.nl
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+31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken
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Ria Lentjes
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Advertenties:
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