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Ons gouden jubileumjaar
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Van de bestuurs- en directietafel
Oorlog in Oekraïne. Na 75 jaar vrede is er oorlog in Europa. De beelden op de tv, de radioverslagen, berichten op
de social media spreken duidelijke taal. Het oude Rusland
moet weer terugkomen, koste wat kost, vindt Poetin.
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Vastenactie 2022
Dit jaar hebben we besloten dat de opbrengst van
de Vastenactie 2022 gaat naar het goede werk
van de Salesianen die in Oekraïne actief zijn.
“De situatie is tragisch”.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier
Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoezenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 5.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel lezen. Klikt
u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Oekraïne
Oorlog in Oekraïne. Na 75 jaar vrede is er oorlog in Europa. De beelden op de tv, de radioverslagen, berichten op de social media spreken duidelijke taal. Het oude Rusland moet weer terugkomen, koste
wat kost, vindt president Poetin met zijn trawanten.
De wereld is veranderd.
Deze oorlog is het gesprek van de dag.
Wat nu?
Bij mensen heerst angst. Sommige mensen van rond de 90 jaar hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. De grote en onzinnige
en vernietigende expansiedrang van Hitler heeft miljoenen mensenlevens geëist. Nooit meer, nooit meer was de conclusie.
We ervaren het nu dat ‘nooit meer, nooit meer‘ betrekkelijk is. En dat
expansiedrang van de Russische regering o.l.v. Poetin weer veel
mensenlevens kost.

Er wordt overal gedemonstreerd, neen dat is het juiste woord niet, er
wordt overal de roep om vrede uitgeschreeuwd. Mochten wij in
Nederland angst hebben gekend dat er een tweedeling in de bevolking zou ontstaan, nu is er weer eenheid, een blok dat Vrede uitschreeuwt.
Gelukkig dat het Westen met andere grote mogendheden in de wereld eendrachtig optreedt. Ze zijn gekomen tot grote en verstikkende
economische sancties voor Rusland. Maar u kent de spreuk: een kat
in het nauw maakt gekke sprongen.
Politiek en sociaal weet men zich te verenigen. Ook de kerken, het
cement in de samenleving, weten zich bewust van hun diaconale
taken en helpen waar nodig is.
De parochie van Kermis, Circus en Binnenvaart sluit zich daarbij
aan.
De Vastenactie 2022 waarvan de opbrengst eigenlijk gepland was
voor de landen zoals Haïti, Indonesië, Congo en Sri Lanka wordt nu
in zijn geheel besteed aan het werk van de Salesianen van Don
Bosco in Oekraïne.
Er is contact per mail met de regionale overste, lid van het hoofdbestuur van de Salesianen in Turijn pater Roman Jachimowicz sdb (het
kantoor is twee jaar geleden van Rome, de Pisana, verhuisd naar
Turijn). Belangrijk is de juiste weg naar de juiste mensen kennen om
hen dit geld te bezorgen.
We proberen mensen van de kermis-, circus- en binnenvaartgemeenschap die in nood zijn via de Salesianen op het spoor te komen. Veel circusartiesten worden door het buitenland voor hun acts
gecontracteerd. Dit ligt nu helemaal stil. Nederlandse binnenvaartondernemers hebben op diverse werven voor Rusland schepen gebouwd. Wat zal de oorlog voor een effect hierop hebben?
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Op Aswoensdag jl. hebben ondergetekende - als
secretaris-generaal van het FORUM, het oecumenische en mondiale instituut van pastores werkzaam voor de
kermis- en circusgemeenschap - en vicesecretaris ds. Torsten
Heinrich de leden van het FORUM, maar ook de organisaties en
mensen waarmee we een relatie hebben een brief afgesloten met
een gebed gestuurd.
De tekst van de brief en de gebeden leest u in het volgende kader.

Aan de leden van het FORUM, collegae en medewerkers
Sinds vrijdag 25 februari jl. is de wereld anders geworden door de inval van
Rusland in Oekraïne. Dachten we jaren geleden nog dat oorlog nooit meer
zou gebeuren, het is nu een bitter feit.
Wij hopen en bidden dat dit grote conflict zich niet uitbreidt over de hele
wereld.
Gelukkig dat heel veel landen de handen ineenslaan om de mensen in Oekraïne tot steun te
zijn. Maar ook moeten wij mensen in Rusland die dit conflict niet willen en daar demonstreren
voor vrede niet vergeten. We moeten elkaar de vrede gunnen.
Het is goed dat er een oproep wordt gedaan aan de kerkgemeenschappen. Om te bidden
natuurlijk, maar ook om diaconaal nabij te zijn. Er zijn berichten dat de Orthodoxe en
Katholieke kerk de mensen informeren over de werkelijke situatie. De social media zijn
belangrijk in de informatieketen.
Vanuit kerken uit de hele wereld wordt een oproep gedaan vredespogingen te bewerkstelligen
door gebed en mentale ondersteuning aan de getroffenen
Met Aswoensdag op 2 maart begint de 40 dagen, de lijdens- en boetetijd. Tijd van bezinning.
Hoe staan wij, hoe sta ik in het leven. Wat betekenen we voor een ander. Maar ook een tijd
om iets te doen.
In Nederland bestaat er een vastenactie, in Duitsland actie Misereor. Er wordt in deze 40
dagen tijd geld ingezameld. Normaal gaat de opbrengst naar missionarissen die in
ontwikkelingsgebieden werken aan het welzijn van mensen ‘missielanden’.
De parochie voor kermis, circus en binnenvaart in Nederland doneert het bijeengebrachte geld
aan de getroffen circus- en kermisgemeenschap via de Salesianen van Don Bosco in Kiev,
Jytomyr (ten westen van Kiev,) en Lviv, in het uiterste westen en 70 km van de Poolse grens.
Misschien kan dit voorbeeld u op het idee brengen.
De voorzitters en directeuren van de WFC en de ECA, en de ESU is gevraagd namens het
FORUM en ENTE onze steun en belofte van gebed over te brengen: hope and pray.
In verbondenheid met hen die getroffen worden door deze verschrikkelijke oorlog, in
verbonden met allen die zich mondiaal oecumenisch inzetten voor het welzijn van de kermis-,
circus- en binnenvaartgemeenschap sluiten wij met twee gebeden in de hoop dat de leiders
zich bewust weten van hun verantwoordelijkheid en snel een einde aan dit brute geweld
weten te maken.
Het mondiale oecumenisch FORUM moge voor de kermis en circus een ‘thuis’ zijn en een
boodschap van hoop uitstralen.
Collegiale groet van:
Bernhard van Welzenes sdb
Secretaris Generaal FORUM

Torsten Heinrich
Vice Secretaris Generaal FORUM a.i.
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Gebed 1
God van de vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.
Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen
en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.
Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.
Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.
Amen.
Gebed 2
God,
met lege handen sta ik voor U.
Onmachtig ook,
nu het ene land het andere binnenvalt.
Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen,
maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen.
Met lege handen sta ik hier voor U.
Zend uw Geest van Wijsheid:
dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen.
Zend uw Geest van Kracht:
dat zij hen die beslissingen kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te kiezen.
Zend uw Geest van Barmhartigheid:
dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven behandelen,
dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.
En,
God,
zend uw Geest van Troost:
dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.
God,
dat vraag ik U.
Amen.
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In de brief hebt u kunnen lezen waar de Salesianen
van don Bosco jongeren en scholen en zorgcentra
hebben. Indrukwekkend is dat zij, en wij als Salesianen zijn
dit gewend, niet alleen klaar staan voor katholieken, maar voor iedereen van goede wil, zoals Paus Franciscus ons voorhoudt: dus
voor eenieder: Protestant, Orthodoxe en voor mensen die met geen
enkele kerk verbonden zijn of die zeggen niet gelovig te zijn: het gaat
om Mensen.
Gelukkig hebben wij in de 50 jaar, die achter ons liggen dit altijd in de
praktijk getoond.
Ons welzijn is onze zorg. En de spreuk, het motto van mijn priesterwijding is en blijft: mens onder de mensen.
Natuurlijk gaan onze gebeden naar God dat menen zich bewust weten waarmee men bezig is.
Bidden in nood helpt geen …….zier als we financieel onze rijkdom
niet delen.
Bidden, reflectie, het stil maken in ons hart maakt ons sterk om ons
te focussen op waar het in het leven om gaat: Rentmeester zijn van
de aarde, verantwoordelijk zijn voor elkaar: dat geeft VREDE als resultaat

Het is goed gul te geven aan onze vastenactie Oekraïne.
Het is goed acties te steunen bij u in de buurt kerken,
gemeenten, moskee.
Het is goed de landelijke actie te steunen.
Maar steun financieel in ieder geval om de ellende die wij niet
kunnen voelen om de mensen in nood en enkele duizenden
kilometers van ons vandaan te lenigen.
GEEF aan de VASTENACTIE OEKRAÏNE
GEEF GUL
GEEF HEEL GUL.
Namens hen DANK
HOPE AND PRAY FOR PEACE
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In de schaduw van dit verdrietige conflict is Corona ook nog een virus waar we nog niet vanaf zijn.
Het OMT bekijkt nu met het Kabinet welke versoepelingen er kunnen zijn.
De besmettingscijfers lopen omhoog door de carnaval en de skivakanties, maar gelukkig blijven de ziekenhuizen patiënten opnemen
en de opnamen in de Intensieve care zijn stabiel en lopen zelfs terug.
Toch blijft voorzichtigheid geboden.

Binnenvaartborrel

11 maart: een hele belangrijke dag voor de sociaaleconomische
organisaties

Sociëteit de Wandelgang

In een speciale bijeengeroepen algemene ledenvergadering in het
van der Valk Motel Prinsenville in Breda wordt een fusievoorstel aan
de leden ter stemming voorgelegd.
Het fusievoorstel luidt: Koninklijke BLN Schuttevaer en het CBRB
fuseren en gaan in een organisatie op die de naam draagt:

Op donderdag 10 maart heet de BINNENVAARTBORREL jullie welkom in het Wiqui restaurant en Wijnbar
Fruitenierstraat 2, 3334 KS Zwijndrecht

Eindelijk, eindelijk: de Sociëteit de Wandelgang gaat draaien op donderdag 17 maart aan boord van de mps Elvissa, afgemeerd aan de
Uilenkade in Zwijndrecht.
Welkom vanaf 17.00 uur
Het bestuur en de commissieleden verheugen zich jullie te ontvangen

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s Naam.

Binnenvaart ondernemer van beide organisaties: neem uw verantwoordelijkheid.
Samen op weg naar de toekomst.

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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Vastenactie 2022 naar Salesianen in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne woedt steeds heviger
en elke dag krijgen we verschrikkelijke beelden vanuit het Oost-Europese land te zien.
Ter plekke zijn de salesianen van Don Bosco non-stop in de
weer om families en jongeren op te vangen, maar ook wereldwijd draagt de Salesiaanse Familie haar steentje bij.
Dit jaar hebben we besloten dat de opbrengst van de Vastenactie 2022 gaat naar het goede werk van de Salesianen die in
Oekraïne actief zijn.
Stort uw bijdrage voor de Vastenactie 2022 op onderstaand
banknummer. Gebruikt u een buitenlands banknummer dan
moet u ook de BIC vermelden.
IBAN: NL21 RABO 0314 9086 25 BIC: RABONL2U
tnv Landelijke Parochie B.C.K.
ovv Vastenactie 2022.
“De situatie is tragisch”, vertelt de Oekraïense provinciaal Mykhaylo
Chaban. “Zoals iedereen weet, startte Rusland een oorlog. Ze hebben ons volk aangevallen, onze vrijheid afgepakt en willen ons land
weer het hunne maken. Ons volk verzet zich en ons leger probeert

zich - ondanks de beperkte middelen - te verdedigen. Er zijn veel
slachtoffers onder de soldaten, maar ook onder de burgers. Overal in
Oekraïne bestaat het gevaar van bombardementen en onze hoofdstad Kiev heeft het zwaar te verduren, net als de gebieden die aan
Rusland grenzen.”
Blijvende aanwezigheid
“Wij, salesianen, zijn in de verschillende steden aanwezig. We blijven
bij de mensen tot het allerlaatste moment en proberen diegenen te
zijn die teleurgestelde mensen hoop geven", gaat Mykhaylo verder.
"We creëren ruimte voor vluchtelingen in onze salesiaanse structuren, maken schuilplaatsen, enzovoort. Ik vraag u allereerst om voor
Oekraïne te bidden, maar ook om open te staan als er vluchtelingen
naar uw land komen. Ik dank u voor al uw hulp en steun.”
Financiële hulp
Onze provincie (Vlaanderen-Nederland) blijft niet bij de pakken zitten. “We zullen een eerste bedrag overmaken en daarna evalueren
we de situatie verder”, aldus provinciaal Wilfried Wambeke. “Indien
het conflict blijft aanhouden, zullen we verdere stappen nemen en
bekijken hoe we nog meer kunnen betekenen voor het Oekraïense
volk.”
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Klik hier om de video op YouTube te bekijken

Videoboodschap van onze aalmoezenier
Een, voor ons, nieuwe manier om de boodschap voor de
binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap over te brengen.
Veel plezier.
Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop en bekijk deze
videoboodschap.
(Duur: 5 minuten en 53 seconden).
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Uit het originele wandelprogramma kunnen de volgende wandeltochten worden gehaald:

WANDELNIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Hoe moeilijk is het om het mooie en rustige weer van deze dagen te combineren met allerlei gedachten die uitgaan naar de onvrede, nu vooral in Oost-Europa, die op zo veel plekken heerst. Zeker
nu Radio 555 een oproep doet niet stil te zitten en mensen die in
angst en onzekerheid leven echt te helpen, en dat terwijl de klanken
van You never walk alone de omgeving opkleuren. Samen wandelen
is altijd al een belangrijk thema geweest en het geeft ook inspiratie
om o.a. in een gesprek allerlei zaken te nuanceren en zelfs de inzichten te verbreden. Waardering, respect maar zeker ook steun
kunnen dan een enorme boost krijgen.
Vasthouden aan het positieve en er aan werken dat er ontmoetingen
kunnen plaatsvinden. Daarom is het goed dat er heel veel mensen
bezig zijn om wandeltochten te organiseren. Na twee jaar pauze vanwege de bekende pandemie, waarvan de vraag kan worden gesteld
of we er echt van af zijn, wetende dat nog steeds veel inwoners het
virus dragen en ook overdragen, kan gesteld worden dat de wandelagenda goed gevuld is. De uitdaging wordt aangewakkerd door de
lente, door een hogere temperatuur en de opkomende bloesem.
Met nog een kleine drie weken inschrijfmogelijkheid te gaan stond op
4 maart bij de Nijmeegse 4Daagse de teller op bijna 30.000. Het leeft
en gelukkig draaien de wieltjes van de teamleden van de stichting de
Vierdaagse hun vertrouwde rondjes. Ook hier zal een zweetdruppeltje worden weggeveegd om alles op tijd op orde te hebben en ook
hier bestaat de wens dat er voldoende vrijwilligers zich aanmelden.
Als u zich nog wilt inschrijven kan dat uiteraard via www.4daagse.nl.
Het zal bekend zijn dat er voor de individuele wandelaar drie afstanden zijn geprogrammeerd: 30, 40 en 50 km per dag. Afhankelijk van
de leeftijd en van het geslacht zijn er minimale afstanden voorgeschreven met een keuze om eventueel meer te lopen. De kosten bedragen € 104,00 per persoon.

13 maart 202 50e Poldermars in Ooij
Afstanden: 5-10-15-20-30 km
Startpunt: dorpshuis De Sprong Prins Bernhardstraat 3 6576 BB Ooij
fredvandenmeijdenberg@hotmail.com tel.: 024-6632708
13 maart 2022 47e Winterserie in Mill
Afstanden: 5-10-15-20-25-42 km
Startpunt: clubhuis Op Goede Voet Sportweg 13 5451 HE Mill
www.wsvamivitia.nl e-mail: moniquevanerkelens@gmail.com
0485-470287
19 en 20 maart Pro Corpore tocht in Gendt
Afstanden: 5-10-15-20-25-30-35 kn
Startplaats: café De Klok Markt 1 6691 BK Gendt
www.procorpore.nl e-mail: truus.peek@gmail.com
0481-461927
Op 12 maart zijn er een georganiseerde wandeltochten in EttenLeur, Maassluis, Veenendaal en De Wilp, op 12 en 13 maart in Apeldoorn, op 13 maart in Merselo en Heeswijk-Dinther, op 18 en 19
maart in Klarenbeek, op 19 maart in Made en op 20 maart is er een
wandeltocht in Oosterhout.
Als u van plan bent om af te reizen naar het startpunt van een wandeltocht, neem dan eerst de tijd om na te vragen of na te kijken of er
alsnog geen afgelasting is. Via de website zijn de laatste ontwikkelingen in te zien en misschien worden er nog maatregelen gehanteerd.
Daar waar het kan, en de krachten nog voldoende aanwezig zijn,
houd het lichaam door beweging in conditie en verzorg daarmee een
betere weerstand.
En op www.wandel.nl zijn voor alle delen van Nederland ook nog
nieuwtjes over diverse wandelmarsen terug te vinden. Veel plezier.
Henry Mooren
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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 16.
Wie zijn het? Wie herkent iemand? Gegevens graag doorgeven via
e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 16. Wij danken u
bij voorbaat zeer voor uw reactie.

Ha
a
H
Ha
Ha
a
H

MOP
Komt een man een

Ha H
a

ijzerwarenzaak binnen:

“Ik had graag spijkers van u”.
“Hoe lang wilt u ze hebben?”
vraagt de winkelier.
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.

16

Waarop de man vraagt:

Ha Ha

“Hoe lang kunt u ze missen?”
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Heiligverklaring Titus Brandsma

Parkeren op de Waalhaven in Nijmegen

Op vrijdag 4 maart 2022 maakte Paus
Franciscus de heiligverklaring van de
Nijmeegse hoogleraar en priester
Titus Brandsma bekend. Op zondag
15 mei zal de officiële heiligverklaring
plaatsvinden in Rome. Pater Titus
Brandsma wordt dan samen met nog
enkele anderen door paus Franciscus
heilig verklaard tijdens de
eucharistieviering in de SintPietersbasiliek of op het SintPietersplein.

We willen u er nogmaals op wijzen
dat per 1 februari er betaald parkeren
is op de kade van de Waalhaven in
Nijmegen.

Titus Brandsma werd in 1881 in
Oegeklooster bij Bolsward geboren. Hij trad
in bij de Karmelieten en werd bekend als
katholiek onderwijsman, journalist, pleitbezorger van het Fries en
hoogleraar Filosofie en Mystiek aan de pas opgerichte Katholieke
Universiteit van Nijmegen. Brandsma woonde enige tijd in het
toenmalige karmelietenklooster in Merkelbeek.
Al vroeg in de jaren 1930 was hij openlijk kritisch over het opkomende
Duitse nationaal-socialisme en Jodenvervolgingen. Als bisschoppelijk
adviseur voor de katholieke media keerde hij zich tijdens de Tweede
Wereldoorlog principieel tegen de inbreuk op persvrijheid door het
Nazibewind.
Een openlijke verzetsactie, met steun van de R.-K. Kerk, leidde op
19 januari 1942 tot zijn arrestatie door de Duitse bezetter en
gevangenschap in het concentratiekamp Dachau. Daar kwam hij op
26 juli 1942 om het leven.
Vanwege zijn heldhaftig optreden, diepmenselijke bewogenheid en
marteldood verklaarde paus Johannes Paulus II hem in 1985 zalig. Eind
2021 erkende Paus Franciscus al het wonder dat wordt toegeschreven
aan Brandsma: de genezing van de Amerikaanse pater Driscoll.

Het tarief bedraagt € 2,- per uur. Te
betalen bij de automaten of per
parkeerapp.
De tarieven gelden van maandag tot
en met zaterdag van 9.00 tot 18.00
uur en op donderdag koopavond van
9.00 tot 21.00 uur.
Op zondag is het vrij parkeren.
Ook op koopzondagen.
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Wist u dat…
De VriendenLoterij steunt organisaties die zich
inzetten voor het welzijn van mensen en dat St.
KSCC nu ook door de VriendenLoterij wordt
gesteund.
Laat aan de VriendenLoterij weten dat u
voortaan voor het KSCC wilt spelen.
Hoe u dat moet doen vertellen wij u in de
volgende Christoffel Nieuwsbrief

Let op! Op zondag 20 maart Stevensloop in Nijmegen
Zoals elk jaar organiseert de Stichting Zevenheuvelenloop een zogeheten Stevensloop in en rondom de stad Nijmegen. De loop start en finisht bij de St. Stevenskerk, vandaar de naam.
Het parcours volgt voor een deel de Weurtseweg en dat betekent dat een deel
van de Weurtseweg tussen 12.30 en 14.00 uur en 15.00 en 16.30 uur wordt afgezet voor auto’s.
Wij willen dan ook onze bezoekers van de kerkdienst op zondag 20 maart erop wijzen
dat het zeer waarschijnlijk niet mogelijk is om de parkeerplaats bij ons Parochiecentrum vóór 14.00 uur te verlaten.
Daar hoeft niet om getreurd te worden. Het is het perfecte excuus om na de
mis eens lekker te blijven hangen en te genieten van een kop koffie of
thee. Daarna is de bar open. Een fijn moment om eens met andere
parochianen gezellig te blijven praten.
We nodigen u uit om met ons op zondag 20 maart de eucharistie te
vieren en er daarna een gezellige middag van te maken.

Christoffel Nieuws pagina 13

← terug naar pagina 1

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
en jubilea en verhuisberichten.
In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang van
het parochiecentrum of op onze website, wilt u dit alstublieft aangeven
bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

OVERLEDEN
Op zondag 13 februari is, op de leeftijd van 84 jaar, Gerrit van Wijck
overleden. Echtgenoot van Miriam van Wijck – Vermaas.
De uitvaart en begrafenis heeft op maandag 21 februari
plaatsgevonden in de Jan Steen aula van Rhijnhof Begraafplaats te
Leiden.
Correspondentieadres: Soembastraat 54, 2315 BT Leiden.

Op dinsdag 1 maart is, in de leeftijd van 54 jaar, Gerardus Cornelis
(Gerard) van der Marel overleden. Echtgenoot van Magda van der
Marel.
De uitvaart heeft op zaterdag 5 maart plaatsgevonden in
Crematorium Zuylen te Breda.

← terug naar pagina 1
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12-3 Dhr. Wim de Grundt.
13-3 Dhr. Jan Pruyn jr. , (blonde); dhr. Ton Broeders v/h “Elan”;
Richard van Ooyen, m/s “Ela”; Jaylinn Bosman m/s Promessa.
14-3 Dhr. Paul Leensen uit Schijndel; Marianne Gerritsen;
Angéla Nuy-Savelkoul; Jan Wanders jr.
15-3 John v.d. Elshout.
16-3 Dhr. Bruno Kievits; mevr. Manuela Kievits; Yvan Janssen;
Anita Lindqvist-Savelkoul; Myrthe Scholting.
17-3 Nicola Pauwels.
18-3 Mevr. Marga van Rijswijk.
19-3 Hans Vermeeren; Ilona Janssen; Martijn Wanders.
20-3 Peter Klarenbeek; mevr. Diny van Zijl.
21-3 Ingrid Montens; dhr. Henri Derksen.
22-3 Marco Leensen; Damian Romeo van der Meer.
23-3
24-3 Mevr. Kelly Leensen; Ilona Brands, m/s “Narvik”.
25-3 Kees Mutsaerts m/s “Jordy-M”; dhr. Wim Verschuren;
Mark Peters; Abel Schuiling.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

ZONDAG 13 MAART 2022
Mw. Henny Schelle-Bosman,
mw. H. van Bon-Reijmers, ouders van Bon en ouders Reijmers,
ouders Wennekes-van Oijen en overledenen fam. Wennekes,
ouders Kersten-van Laak,
ouders An en George Dakriet van Welzenes,
dhr. Henk Verberck v/h ms Elithé,
ouders Beijer-Joosten,
ouders van Oijen-Derksen,
mw. H. Bouhuis,
dhr. Hans Kraan,
George Sep en familieleden,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink.

ZONDAG 20 MAART 2022
ouders Bos-Heinen,
ouders van Woerden-in ’t Veld,
ouders Bemboom-de Boer,
broeder Gelasius Honig,
dhr. Gerard Wanders,
ouders H. Danser,
dhr. Frans de Vroedt,
George de Bot en ouders de Bot-Neff.

← 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

* Mevr. Hennie de Grauw (Huize Joh. Zwijsen
– kamer A409).
TILBURG, BURG. BROKXLAAN 1407, 5044 RR.

* Dhr. Gerus Brugman.
NIJMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.

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

* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.
* 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. Piet Herckenrath. (Zorgcentrum Waelwick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Mevr. Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.
* Dhr. Martin van de Kleij. (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

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

* Dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641
BG.
* Dhr. Gerard Heijmen (Lobede: locatie Dijkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* Dhr. Leo Kartner, van m/s Reimar.
ARNHEM, RIDDERHOF 53, 6834 EL.
* Mw. Ellen Minkjan-Kruitbosch, BOVAK directiesecretaresse.
APELDOORN, MAUVESTRAAT 133, 7312 LW.
* Mevr. Xenia Merkelbach en dhr. Gerard de
Koning.
FRANKRIJK, 309 IMPASSE VERDOT, 47350
ESCASSEFORT.
* Pater Frans Tholen.

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN maart 2022

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

Elke dinsdag en
zaterdag

12.00 16.00 uur

Binnenvaartmuseum Nijmegen open.

Elke dinsdag

18.15 uur

(Mini-) KSCC Kerkkoor repetitie.

Elke woensdag

10.30 uur

Repetitie van het koor De Waalkanters.

Elke vrijdag

10.10 uur

Bloemschikken voor de kerkviering.

Zo. 13 maart

11.00 uur

Zo. 20 maart

11.00 uur

Di. 22 maart
Zo. 27 maart

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
Let op! Gewijzigde uitrijtijden i.v.m. Stevensloop in
Nijmegen. Zie pag. 12 voor meer informatie.

13.00 uur

KSW - KSCC Nijmegen Bestuursvergadering.

15.00 uur

LP - LKSCC Bestuursvergadering

11.00 uur
11.00 uur

Zo. 3 april
12.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
Voorbereiding kinderen voor de Eerste Communie.

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
Zo 27 maart

11.00 uur

Eucharistieviering met voorganger Remy
Jacobs. Na afloop is er koffie of thee.

Zo. 24 april

11.00 uur

Eucharistieviering met voorganger Remy
Jacobs.. Na afloop is er koffie of thee.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Eucharistieviering met celebrant Ad
Zo. 13 maart 10.30 uur Blommerde. Na de viering is een
bestuurslid aanwezig
Woord- en Communiedienst. Na de
Zo. 20 maart 10.30 uur
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Woord- en Communiedienst. Na de
Zo. 27 maart 10.30 uur
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

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Vr. 25 maart

19.30 uur

Algemene Leden Vergadering SV Sterreschans.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2022
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 17 maart
14.00 uur Gezellige soosmiddag.
Do. 21 april
14.00 uur Gezellige soosmiddag.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Peter Bex,
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

← terug naar pagina 1
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Soos met… organiseert een retourvaartocht
Nijmegen Soos met… organiseert op donderdag 14 april een
retourvaartocht van Millingen aan de Rijn naar Emmerich en
weer terug.
De tocht vindt plaats op de boot Rhenus Vahalis (zie foto).

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

Wat Soos met… in gedachte heeft is dat op donderdag 14 april rond
12.45 uur wordt verzameld bij parkeerplaats van Koffie- en Eethuis
De Gelderse Poort aan de Rijndijk in Millingen aan de Rijn.
Daarna vertrekt de Rhenus Vahalis vanuit Millingen naar Emmerich.
Tijdens de tocht is er koffie en thee met wat lekkers.
In Emmerich is er tijd voor alle gasten om de boot te verlaten en het
plaatsje te verkennen. Na een uurtje wordt iedereen weer aan boord
verwacht en keert de boot terug naar Millingen.
Op de terugtocht wordt een heerlijk buffet geserveerd.
De verwachting is, dat zo rond 18.15 uur er weer wordt aangemeerd
in Millingen.

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich,
Schweiz und eventuell anderen
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

De kosten voor deze fijne retourvaartocht is momenteel nog niet bekend, evenals de precieze invulling van de tijden en bijvoorbeeld het
menu.
U moet zich wel voor deze vaartocht opgeven. Er is plek voor ongeveer 60 personen.
Maar zet de datum alvast in uw agenda! Verdere berichtgeving
volgt binnenkort.

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1
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Aanmelden voor BALV op 11 maart 2022
Alleen voor leden
Op vrijdag 11 maart 2022 van 15:30 tot 17:30 staat de Bijzondere
Algemene Ledenvergadering (BALV) gepland. Tijdens deze BALV
wordt het voorstel tot fusie met BLN-Schuttevaer tot Koninklijke Binnenvaart Nederland aan de stemgerechtigde leden ter stemming en
besluitvorming voorgelegd.
Op 11 maart is de stem van de leden belangrijk. Wij willen graag van
zoveel mogelijk leden weten wat ze van de voorgenomen fusie vinden. Ook beantwoorden wij graag alle vragen die u heeft over de fusie tijdens de BALV. Wij roepen dan ook alle leden op om aanwezig
te zijn op 11 maart, dit kan op locatie maar ook digitaal. Klik hier om
u aan te melden.
Het CBRB vindt het belangrijk veel leden te zien (op locatie of digitaal) tijdens dit speciale moment in de geschiedenis van het CBRB.
Uw stem telt! Vergeet daarom niet u aan te melden!
Mocht u vragen hebben over deze BALV of de fusie, dan kunt u die
stellen via cbrb@binnenvaart.nl

Groeten uit Bad Hofgastein
Bad Hofgastein, 3 maart 2022
Van 26 februari tot en met 4 maart 2022 waren Myrthe, Elsa,
Richard, Marieke, Ilona, Wesley, Jolanda en Henry Mooren in
Bad Hofgastein op vakantie.

← terug naar pagina 1
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Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat er weer een Wandelgang bijeenkomst gaat plaatsvinden op het schip de Eivissa!
We hopen u allen op donderdag 17 maart welkom te heten met een
hapje en drankje op de Eivissa aan de Uilenkade te Zwijndrecht
(aanvangstijd is 17.00 uur).
De volgende bijeenkomst is donderdag 21 april, eveneens op de
Eivissa.

De laatste reis dateert alweer uit 2019

Vaarvakantie voor zieken in 2023!
Dit jaar zit er jammer genoeg geen vaarreis in. Corona is de boosdoener, maar we zijn druk bezig om voor volgend jaar weer gezellig
op reis te gaan.
Alle deelnemers aan eerdere reizen ontvangen van ons per e-mail
bericht wanneer die reis in 2023 doorgaat.
U kunt zich per e-mail (naar: info@kscc.nl o.v.v ziekenvaarreis 2023)
aanmelden indien u op die e-maillijst geplaatst wilt worden.

KSCC Vierdaagse Verzorging
Nu de Vierdaagse in Nijmegen van 19 t/m 22 juli doorgaan is er ook
weer de mogelijkheid voor wandelaars om zich bij het KSCC aan te
melden voor verzorging onderweg en na afloop van een wandelmars. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website van de KSCC
Vierdaagse Verzorging.

← terug naar pagina 1
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Implementatie EU Richtlijn ‘erkenning
beroepskwalificaties binnenvaart’
In januari 2022 zijn Europa breed dezelfde
beroepskwalificaties in gegaan. Werken
door de Europese Unie heen wordt makkelijker en met de zekerheid van gekwalificeerde werknemers wordt
de scheepvaart veiliger. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was nog niet klaar met de implementatie. Deze
week is een belangrijke stap gezet voor de invoering van de Richtlijn.
Door de wijziging van de Binnenvaartregeling worden de nieuwe kwalificatie-eisen ingevoerd. Op basis van de wijziging van de regeling kan het
EU-kwalificatiecertificaat schipper worden uitgegeven. Voor de overige
certificaten is dit nog niet mogelijk. Hiervoor wordt een competentieverklaring verstrekt, op basis waarvan bij volledige implementatie van de
richtlijn een certificaat kan worden aangevraagd. Voorts is het tot 1 mei
a.s. mogelijk op het EU-kwalificatiecertificaat schipper te verkrijgen, zonder het overgangsexamen bij het CBR te moeten afleggen. De Binnenvaartregeling is aangepast om een wettelijke basis te leggen onder de
uitgifte van certificaten en medische keuringen. Op 22 februari zijn in de
Staatscourant de aanpassingen van de Binnenvaartregeling gepubliceerd. Met deze stap wordt een belangrijke stap van de implementatie
gerealiseerd.
Is het u zelf of een werknemer door organisatorische redenen net niet
gelukt om een opleidingstraject voor 18 januari af te ronden, dan kan dit
nu alsnog volgens de bekende regels tot 1 mei 2022. Na 1 mei zult u
aan de eisen van het overgangsexamen moeten voldoen. Klik hier voor
meer informatie op de website van het CBR.

De richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart
(Richtlijn (EU) 2017/2397) zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale
eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk
die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden
(competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld en gaat januari
2022 in.
(Overgenomen uit Schuttevaer nieuwsbrief)

← terug naar pagina 1
Harrie 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.

Op een dag besloten we om met de veerboot
naar Vlieland te varen. Daar waren we nog
nooit geweest. De boottocht was mooi en dat
kwam ook door het mooie weer. Het was zeer
de moeite waard. In Vlieland hebben we fietsen gehuurd en zijn het eiland rondgereden
door de duinen. Heel leuk. Sybilla had een tandem gehuurd en reed daarop samen met haar
zoon. Die zat ons natuurlijk uit te lachen omdat
zij harder gingen dan wij. Na de fietstocht hebben we op een terras koffie met koek genuttigd. Het is een slecht land waar het niemand
goed gaat. Onze dag was zeer geslaagd. De
volgende dag zijn we met zijn allen naar Makkum gefietst. Zij waren er nog nooit geweest,
maar wij zijn maar meegegaan want misschien
zouden ze verdwalen in die grote stad!
Na Harlingen varen we naar Franeker. Daar
hebben we even rondgekeken en zijn er dezelfde avond weer vertrokken, want er stond
een havenmeester voor het schip die voor één
nacht vijfentwintig gulden wilde vangen. Dat
aanbod hebben we maar afgeslagen. We hebben de touwtjes losgegooid en zijn een eindje
verder in het kanaal gaan liggen. Zonder havengeld. Dat doet me weer denken aan een
goede kennis. Die zijn schoonvader was overleden in Rotterdam. En weet je waar hij begraven is, Harrie? In Gorkum. Daar lag hij buiten
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de haven. Die man was zo zuinig dat hij het
zekere voor het onzekere nam.
De andere dag waren we al vroeg in Leeuwarden. Ook een mooie plaats om eens aan te
leggen. Morgen is het Pinksteren en gaan we
op de fiets naar de kerk. Het is slecht weer. Na
Pinksteren hebben we boodschappen gehaald
en zijn we vertrokken naar Eerwoude. Daar
zagen we een klein eilandje. Cor stelde voor
om aan de binnenkant van het eiland te gaan
liggen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar binnen
het eiland staat niet veel water. We duwen onze boten door de prut tegen de wal. Als we
vast liggen springen de vrouwen gelijk aan de
wal en vlijen ze zich neer in het groene gras.
De zon schijnt volop. Het eilandje is maar zo
groot als een schort en er is niet veel te zien.
De verveling slaat toe. We besluiten de volgende dag aan het dorp te gaan liggen. Dan kun je
tenminste een krant halen.
's Morgens gooien we allebei de motor op
gang. lk wil achteruit draaien, maar de schroef
doet niets. lk denk: o jee, de schroef eraf. Bij
Cor werd het koelwater zo heet dat zijn plastic
verdeler aan het smelten was. We waren bij
elkaar opzij blijven liggen en konden allebei
niet meer met de motor draaien. We hadden
alleen onze kopschroef nog. Op onze kopschroef zijn we naar het dorp gevaren. Het
ging niet hard, maar we zijn er gekomen. Toen
we vast lagen hebben we eerst de schade
maar eens opgenomen. Bij ons viel het mee: er
waren zes bouten losgegaan waar de schroefas met de koppeling is verbonden. Daardoor
was de schroefas naar achteren geschoven
tegen de hak van het roer aan. Dat was alles.

lk hoefde alleen maar de as naar voren te trekken en de zes bouten aan te draaien. Je vraagt
je af hoe zoiets kan gebeuren. Bij Cor was het
erger. Die moest een nieuw plastic waterhuis
hebben en dat moest van Rotterdam komen.
Dat zou twee dagen duren.
Wij varen de andere dag richting Grouw. Cor
zou nakomen als hij klaar was. In Grouw kun je
moeilijk liggen. Er zijn allemaal jachthavens en
dan moet je al gelijk vijfentwintig gulden betalen met onze afmeting en daar heb ik liever wat
anders voor. Net een eindje terug in het kanaal
kom je aan de schouw en aan de andere kant
ligt een oud stuk kanaal waar ook een werfje
is. lk denk: daar ga ik een plaatsje zoeken.
Wordt vervolgd.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 22

Christoffel Nieuws pagina 23

← terug naar pagina 1

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

Christoffel Nieuws pagina 24

← terug naar pagina 1

COÖRDINATIEGROEP:
Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / M. Bosman
Fotografie
G. Brugman
Kerkkoor
Vacature
Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator Win. en Ger. Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
Livestream
R. Van Schaijk
—-------------------------------------------------------

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

Rabobank:

Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01
Stichting K.S.C.C. voor Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING:

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank:

Christoffel Nieuwsbrief 6 verschijnt op donderdag 24 maart 2022.
Deadline: maandag 21 maart.
Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman.
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:
B.E.M. van Welzenes sdb.
Directeur LKSCC
en Landelijk Aalmoezenier

Redactie:
B.E.M. Van Welzenes sdb
Tonny van der Veeken
Hans Wester

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

K.S.C.C.:
ING:

COLOFON

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl
Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud 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

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

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.

