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Van de bestuurs- en directietafel

We kunnen terugkijken op inspirerende vieringen op Palm-
pasen, Witte Donderdag en Eerste Paasdag. Mooie
bloemversiering, een betrokken koor en pianist, goede
kostersploeg en de soliste en pianiste Silvia en Ingeborg.
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Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit

Op 7 april 2022 is KBN officieel opgericht. Dé branchever-
eniging voor de binnenvaart in Nederland is een feit! En
daarmee komt er ook een einde aan de verenigingen Ko-
ninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoe-
zenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 8.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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Een prachtig lentepaasfeest ligt achter ons. We kunnen terugkijken
op inspirerende vieringen op Palmpasen, Witte Donderdag en Eerste
Paasdag.
Mooie bloemversiering, een betrokken koor en dirigent/pianist, goede
kostersploeg, en natuurlijk de soliste en pianiste Silvia en Ingeborg.
Maar vergeten we ook niet de mensen die de vieringen mee beleef-
den live of via de livestream. Want daar gaat het allemaal om: Pa-
sen, een feest van Hoop.
Misschien heeft u de Passion op Witte Donderdag op de tv gezien.
Het blijft een prachtige uitvoering. De figuren van Maria en Maria
Magdalena en van Christus sprongen eruit.
Het verhaal van de maaltijd van Jezus vond ik meer disco-achtig. De
essentie van het verhaal, het samen aan tafel brood brengen en de
beker drinken kwam niet uit de verf, naar mijn smaak.

Fotograaf: Nathan Reinds

Onze Paaskaars mag er zijn. Op de kaars prijkt het logo
van de parochie en kermis en circus en in het internatio-
nale embleem van de kermis en circus. De emblemen
worden verbonden door het kruis.

Het kruis met de nagelen waarmee Jezus werd gekrui-
sigd geven de kaars een extra waarden: In de Paasvie-
ring zondag is de Paaskaars met gewijd Paasvuur
ontstoken. Dit licht werd doorgegeven aan de aanwezi-
gen. Zij die via de livestream de viering volgden konden
thuis een licht ontsteken.

Na de viering tijd om elkaar zalig Pasen te wensen on-
der het genot van een kop koffie/thee en voor de kinde-
ren een glas limonade. Een toost op Pasen maakte het
feest compleet.

Kermis op de lijst van Immaterieel erfgoed

Een kleine commissie o.l.v. van de voorzitter Hans
Janssen gesteund door de deskundigen Karel Loeffs en
Ineke Strouken en vertegenwoordigers in de kermisbon-
den, vrouwenbond en kermisbranche hebben een cur-
sus gevolgd die voorwaarde was om de kermis op de
lijst van immaterieel erf te plaatsen.
En met succes. Compliment.
Gelukkig draait de kermis weer op volle toeren. Uit de
berichtgeving blijkt dat tijdens de Paasdagen er een
enorme maar ook gezellige kermisdrukte was.
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Zondag 24 april is er tijdens de koningskermis in Woerden een Ker-
mis mis in de autoscooter op het Exercitieveld. De heilige Mis begint
om 11.00 uur. Pastoor Huub Spaan en ondergetekende zullen voor-
gaan. Het kerkkoor zal met Elise soliste de zang en muziek verzor-
gen.
Na de heilige Mis worden wij getrakteerd op en kopje koffie en een
oliebol.

De Doornenburgse schippersvereniging Sterreschans trekt de vlag in
top van hun nieuw opgezette schippersmast.

Zaterdag 23 april wordt de mast officieel in gebruik genomen.
In de dorpen langs de rivieren en kanalen staan vaak schippersmas-
ten: het betekent dat in dat dorp, in die stad, een schippersvereniging
is gehuisvest.
Zo staat er ook een in Millingen, in Grieth, Bergeshövede, Haren,
Ems, Bonn, Keulen enzovoort. In de ARGE komen de verenigingen
bij elkaar. Ook Doornenburg
wordt daar nu aan toegevoegd.
De doelstellingen van ARGE zijn:
elkaar ontmoeten, werving en
uitdragen van het schippersvak,
contact met de binnenvaart geli-
eerde bedrijven en overheden.
Eens per jaar houdt deze organi-
satie een jaarvergadering. Ten
gevolge van het 50 jaar bestaan
van de Millingse schippersvereni-
ging zou de vereniging gastheer
zijn, Maar u raadt het al: corona
was de spelbreker. Nu is de
eerstvolgende jaarvergadering
van ARGE gepland op 29 okto-
ber aan bord van het KSCC-
schipperscentrum.
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Vastenactie voor Oekraïne 2022

Wat is de opbrengst van de vastenactie voor de Salesianen in Oe-
kraïne? Voor u en voor mij een vraag. Hadden we eerst problemen
met de RABO en ING bank, nu kwam onverwacht het probleem van
het faillissement van kantoorhandel ‘Office Centre’. In die winkel was
onze postbus ondergebracht. De curator heeft de deuren gesloten en
de postbussen waren niet bereikbaar.
Buiten dat wij dit een vervelende zaak vonden voor onze postbus-
houders is het vreemd dat Post NL ons niet geïnformeerd heeft en
geen maatregelen heeft genomen om de postbussen uit dit proces te
houden.
Bij navraag bij post NL? U snapt het: formulieren invullen en de post
zou nagezonden worden. Dit zou minstens 3 werkdagen duren. Wat
een service zeg!!!!
Wij hopen u in de volgende Christoffel Nieuwsbrief de eindstand van
de Vastenactie bekend te kunnen maken.

150 jaar Nieuwe Waterweg

Op 28 april vindt de opening van 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg
plaats. De burgemeester van Rotterdam Aboutaleb, zal dit jaar offici-
eel openen in Museum Fort 1881 bij Hoek van Holland. Rondom dit
jubileum is er een heel programma gebouwd. Onder anderen een
tentoonstelling Reuzenarbeid De Nieuwe Waterweg in 150 jaar foto-
grafie langs de nieuwe Koningin Emmaboulevard.
Bekijk het hele programma op de website van 150 jaar Vooruit Nieu-
we Waterweg.

De Nieuwe Waterweg is voor Nederland van vitaal belang. Neder-
land ligt in het centrum van intermodaal vervoer.
Nederland is op het gebied van waterhuishouding, het aanleggen
van waterwegen etc. zeer deskundig. Wereldwijd wordt er beroep
gedaan op de expertise. Op dit jubileum kunnen wij trots zijn.

https://150jaarnieuwewaterweg.nl/ 
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/ 
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/ 
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Het FORUM

Contact met het FORUM, de Internationale mondiale
oecumenische platvorm voor pastores werkzaam in het

kermis- en circuspastoraat.
De leden van het FORUM zijn twee jaar niet bij elkaar geweest. Het
bestuur heeft geregeld contact gehouden via een speciale brief. Voor
de Pasen is de volgende boodschap verzonden. Zie het blauwe ka-
der hiernaast.

Een fijn weekend en een feestelijke Koningsdag met de nationale
vlag in top.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Pasen, 16 april 2022

Aan de leden van het FORUM, de medewerkers,

Het wordt Pasen, dus een berichtje van Torsten en mij lijkt op zijn plaats.
De wereld is constant in verandering.
Hadden we eerst  corona, nu worden we geconfronteerd met de oorlog in
Oekraïne. Deze heeft voor de circus, kermis en binnenvaart mensen grote
gevolgen.
Beelden op de tv en de Social Media geven een inkijk in de gruwelijk situa-
tie.
Besprekingen over staakt het vuren worden met regelmaat gevoerd tussen
Oekraïense en Russische delegaties. Structurele afspraken worden niet
gemaakt.
Dit alles is een gevolg van hebzucht en grootheidswaanzin: terug naar één
groot Russisch rijk.
Hebben wij dat niet eerder gehoord en meegemaakt in de geschiedenis?
Via de directie van de ECA vernamen wij dat wanneer men geld aan Oe-
kraïense artiesten en kermisexploitanten wil overmaken dat dit mogelijk is
via Urs Pilz.

Maar het leven gaat wel verder.
Blij zijn we met de berichten dat de kermis en circus worden opgestart.
Maar nog blijer zijn we dat er weer duizenden en duizenden mensen genie-
ten van de kermis, een schitterend middel om stress tegen te gaan, je te
ontspannen, elkaar te ontmoeten.
Er is weer ruimte voor een eucharistieviering, Avondmaal, huwelijken, do-
pen communiefeesten die uitgesteld waren, worden weer gepland.
De FORUM pastores hebben met hun medewerkers de handen vol gehad
om de kermis en circusgemeenschap mentaal te ondersteunen, bij hen te
zijn.
Bij hen kwamen heel veel zorgen op tafel: financiële sociale en pastorale.
De financiële zorgen waren vaak de bron van de nodige ellende.
Gelukkig kennen wij kanalen om de mensen in nood te helpen. De bestu-
ren en medewerkers van de sociaaleconomische organisaties zoals de
ESU de FWC en de ECA, maar ook ENTE en ons FORUM boden een luis-
terend oor.
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Toekomst van het FORUM
Nu de coronatijd voorbij lijkt te zijn, en er weer vergaderingen live gehouden
worden, is een FORUM jaarvergadering tot de mogelijkheden.
Zoals traditiegetrouw zal deze plaats vinden in januari 2023.

Belangrijk
Belangrijk voor ons is te weten of u het FORUM zinvol vindt, en af u deel zult
nemen aan de jaarvergadering in Monaco.
Torsten en ondergetekende hebben de afgelopen 2 jaar met u contact ge-
houden en u voorzien van naar onze smaak zinvolle informatie.

Pasen: Pasen is een feest van Hoop en van Leven.
Van harte wensen wij u een inspiratie verrijzenis feest.
In deze tijd waarin de bisschoppen voor een synodale vergadering in 2023
bijeenkomen is het als FORUM belangrijk om ons over dit onderwerp te bui-
gen.
Reflectie over synodaliteit kenmerkt zich door 3 woorden: Ontmoeten, luiste-
ren en onderscheiden.
Voor ons als mondiaal oecumenisch FORUM geldt: een oproep tot eenheid,
moed en engagement.
Het gesprek zou kunnen gaan over de grote waarde van de betekenis van de
voor ons zo belangrijk oecumenische kerkgemeenschap. Zij is cement in de
samenleving.
Pasen: feest van de verrijzenis. Pasen: een feest van Hoop.
Pasen: een feest van Leven.

16 april Wereld Circus Dag: de derde zaterdag van het jaar
Een goed initiatief ondersteund door de ECA, FMC en Prinses Stephanie.
Op deze dag laten artiesten zien hoe belangrijk het circus kan zijn: ontspan-
nend vermakend en verbindend. Op de website van de Circuswereldfederatie
kunt u zien hoe wereldwijd Wereld Circus Dag wordt gevierd.

Artiesten met hun medewerkers uit de Oekraïne staan centraal, maar ook de
artiesten afkomstig uit Rusland (die het beleid van Poetin afkeuren).
Alhoewel het Paas zaterdag of Stille zaterdag is hopen wij dat u toch aan de-
ze dag aandacht schenkt.

Wij wensen u van harte zegen over de goede week en een zalig Paasfeest.

B.E.M. van Welzenes sdb   Torsten Heinrich
Secretaris generaal FORUM   Vice secretaris generaal a.i.
b.vanwelzenes@kscc.nl ev-css-leiter@edk.de

www.circusfederation.org/world-circus-day/?yearWCD=2021
mailto:b.vanwelzenes@kscc.nl
mailto:ev-css-leiter@edk.de
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Update gezondheidssituatie bisschop Harrie Smeets

Bij bisschop Harrie Smeets van Roermond is vorig jaar zomer een
hersentumor geconstateerd. De bisschop wordt daar sinds septem-
ber 2021 voor behandeld met chemokuren. Deze blijken zodanig
goed aan te slaan, dat Mgr. Smeets nu een vervolgtherapie kan krij-
gen in de vorm van drie bestralingsbehandelingen voor één specifie-
ke plek in de hersenen waar de tumor zich bevindt. Dit was eerder
niet mogelijk.

De behandelend artsen hopen door deze bestralingen de groei van
de tumor verder af te remmen of te vertragen. De nieuwe behande-
lingen zullen op korte termijn – mogelijk al vóór Pasen – plaatsvin-
den. Hoewel de gezondheidssituatie van Mgr. Smeets zorgelijk blijft,
put hij hoop uit deze nieuwe behandeling. De bisschop is ervan over-
tuigd dat naast de medicijnen ook het gebed van zeer velen hieraan
bijdraagt. Hij wil iedereen daar graag voor bedanken en vraagt te-
vens te bidden voor alle andere ernstig zieken.

© John Peters
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap.
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: 7 minuten en 5 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

https://youtu.be/2dr33ripKwM
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WANDEL-
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Wordt er in 2022 in lunchpauzes meer gewandeld dan
bijvoorbeeld drie jaar geleden? Het heeft er alle schijn van,

maar het zijn vooral die mensen die een zittend beroep hebben
en zich daadwerkelijk kunnen vrijmaken van de werkplek. En dan
hoeft het niet uit te maken of die binnen een bedrijf is of thuis. Wordt
er dit voorjaar tijdens de georganiseerde wandeltochten meer gelo-
pen dan in 2019? Dat valt te betwijfelen. Na twee jaar van grote be-
perkingen en talloze afgelastingen moeten systemen weer op gang
komen, waarbij ook de wereldburger de draai en de inspiratie zullen
moeten vinden om weer deel te nemen en om daarmee ook een
dienst te bewijzen aan het eigen lichaam.

Het moet in Nederland niet moeilijk zijn om een route langs het water
uit te stippelen. Toch zijn er landstreken waar beekjes en kleine ri-
viertjes wat meer verborgen liggen en niet altijd zijn voorzien van
paadjes, weggetjes en bruggetjes of alleen over privéterreinen te be-
reiken zijn. Met name in zuidoost Brabant, het oosten van Gelderland
en delen van Drenthe zijn prachtige wandelingen te maken, maar de
Dommel, de Berkel of de Reest liggen soms verborgen in de landerij-
en. Echter, de afwisseling is groot.

De teller stond een week geleden op ongeveer 43.000. En dan gaat
het om het aantal mensen dat zich via de inschrijving voor de 104e
Nijmeegse 4Daagse heeft aangemeld. De na-inschrijving duurt nog
tot 29 april 2022 om 17.00 uur. Van 19 tot en met 22 juli 2022 zal het
wandelevenement plaatsvinden. De juiste weg voor het vinden van
de gewenste informatie loopt via www.4daagse.nl. Evenals in de ja-
ren 1978 tot en met 2019 kunt u zich aanmelden voor de KSCC-ver-
zorging. Daarvoor staat www.ksccvierdaagse.nl open. Niet alle
gegevens van de homepage zijn correct, maar aanmelden kan wel.
En mocht het op deze manier niet lukken dan kan er ook een bericht
worden gestuurd naar Roel Mooren (roloman89@hotmail.com) of
Henry Mooren (mooren.spesnova@vaart.net). Belangrijk daarbij zijn
uiteraard de naam, de geboortedatum, het adres, eventueel de naam
van het schip, het telefoonnummer, de te lopen afstand en het aantal
keer succesvol volbrachte Nijmeegse Vierdaagse.

Uit het Nederlandse wandelprogramma kunnen de volgende wandel-
tochten worden gehaald:

24 april 2022
Noviomagumtocht in Groesbeek
Afstanden: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startpunt: gasterij ‘t Groeske Stationsweg 9t 6561 BZ Groesbeek
www.wvmagnus.nl
06-51757645

30 april en 1 mei 2022
59e Leeuwenmars in Boven-Leeuwen
Afstanden: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startpunt: clubhuis sv DSZ Trambaan 1 6657 CE Boven-Leeuwen
www.leeuwenmars.nl
0487-591242

Op 22 en 23 april is er een Kennedymars in Ridderkerk, op 23 april is
er een wandeltocht in Dongen en een in Made (met voorinschrijving
via https://www.theworldofwalking.nl/ ), op 23 en 24 april in Wehl en
in Dieren, op 24 april in Etten-Leur, op 27 april (Koningsdag) in
Maassluis en op 30 april in Venlo.
Als u van plan bent om af te reizen naar het startpunt van een wan-
deltocht, neem dan eerst de tijd om na te vragen of na te kijken of
alles doorgaat zoals gepland was. Via de website zijn de laatste ont-
wikkelingen in te zien.

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

www.4daagse.nl
https://www.ksccvierdaagse.nl/
mailto:roloman89@hotmail.com
mailto:mooren.spesnova@vaart.net
www.wvmagnus.nl
www.leeuwenmars.nl
https://www.theworldofwalking.nl/
www.wandel.nl
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Op donderdag 7 april 2022 is Koninklijke Binnenvaart Nederland
officieel opgericht. Dé branchevereniging voor de binnenvaart in
Nederland met forse Europese impact is een feit! En daarmee
komt er ook een einde aan de verenigingen Koninklijke BLN-
Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.
De kennis, kunde en historie van deze twee verenigingen zal
verder gaan in KBN.

KBN biedt als binnenvaartbranchevereniging meer dan alleen de his-
torie van BLN en CBRB. KBN is hét orgaan dat voor alle overheden
en andere organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens
de branche en voor haar leden. KBN gaat zich inzetten voor de ver-
schillende ledengroepen en voor de sector in het algemeen.  KBN
zal actief zijn op de domeinen duurzaamheid/vergroening, Modal
Shift, digitalisering en veiligheid. Ook is er veel aandacht voor infra-
structuur en het nautisch/technische dossiers, en tevens is er veel
focus op de werkgeversbelangen en de arbeidsmarkt.

KBN werkt niet alleen voor, maar ook samen met leden, stakehol-
ders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart. Als dé
branchevereniging van en voor de binnenvaart met onze brede ach-
terban gebeurt dit werk op een voortvarende wijze. SAMEN VOORT-
VAREND!

KBN lanceert logo en website
Samen Voortvarend is de pay-off die past bij een brancheorganisatie
die samen gaat, die samen gaat werken met het grote netwerk en
samen vaart wil maken op de grote uitdagingen waar de sector voor
staat. Dit alles voor een toekomstbestendige binnenvaart.

KBN presenteert ook het nieuwe logo en bijpassende huisstijl. Een
modern en toekomstbestendig logo die duidelijk laat zien waar KBN

voor staat. Het vervoer over water
wordt op een abstracte wijze inzichtelij-
ke gemaakt en de kroon maakt het ge-
heel af.
De kroon op het werk!

Ook heeft KBN een website gelanceerd:
www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl waar het verhaal van KBN
te lezen is en het laatste organisatorische nieuws is te vinden over
KBN.

KBN verder vormgeven
In de aanloop naar de oprichting van KBN is al begonnen met het
vormgeven van de nieuwe organisatie, zoals statuten, bestuur, per-
sonele bezetting, huisstijl en financiën. Echter kan KBN nu, de op-
richting officieel is, pas gaan starten met de verdere vormgeving van
de organisatie. Er komt veel kijken bij het oprichten van dé vereni-
ging en uitrollen van de nieuwe organisatie. De komende tijd zullen
de 25 medewerkers en het nieuwe bestuur van KBN de nieuwe orga-
nisatie verder vormgeven om voor de leden en de sector het beste
resultaat te bereiken van deze fusie. De leden van KBN zullen van
en over dit proces op de hoogte gehouden worden.

Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit
Persbericht 7 april 2022

https://www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl/
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19

MOP
Toen mijn baas me vroeg

wie de domste is,
hij of ik?

Zei ik hem dat iedereen
weet dat hij

geen domme mensen
aanneemt.

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 19.
Wie zijn dit en wanneer was het? Gegevens graag doorgeven via
e-mail: info@kscc.nl  met vermelding van nummer 19. Wij danken u
bij voorbaat zeer voor uw reactie.

WIE - WAT - WANNEER ?

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

Ha Ha Ha
Ha Ha

Ha H
a

Ha Ha Ha
Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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KSCC Soos met… Boottocht met buffet

Op 14 april zijn we om 13.00 uur met de Rhenus Vahalis in Millingen met 49
mensen opgestapt. Iedereen had er zin in en het zonnetje scheen prachtig.
We werden verwelkomd met een kop koffie met iets lekkers. De mensen
zaten allemaal buiten te genieten. En na 2 uur varen arriveerden we in
Emmerich.
Degenen die aan de wal wilden konden dat doen. Maar men kon ook kiezen
om aan boord te genieten voor een drankje.
Om 16.00 uur werden de motoren weer gestart om richting Millingen te varen.
Benedendeks stond een heerlijk warm en koud buffet klaar.
Rond 18.00 uur waren we terug in Millingen.
We willen alle gasten bedanken voor hun aanwezigheid.

Groetjes, SOOS met ….

Bekijk alle foto’s op onze KSCC-website.

https://kscc.nl/nieuws/
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OVERLEDEN

Op woensdag 6 april is, in de leeftijd van 101 jaar, Wilhel-
mus Johannes (Wim) Arends overleden. Weduwnaar
van Truus Arends – Buijks. De afscheidsplechtigheid heeft
op woensdag 13 april in de aula van crematorium Minnen-
dael te Zwijndrecht plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Werfkade 31, 2987 RH Ridder-
kerk.

Op vrijdag 15 april is, op de leeftijd van 89 jaar, Gerardus
Wouterus Petrus Antonius (Gerard) Bosman overle-
den. Echtgenoot van Joke Bosman – Huibrechts. Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.
De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 25 april
om 13.30 uur in de kapel van begraafplaats Laurentius,
Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam, gevolgd door de begrafe-
nis. Correspondentieadres: Hoekse Brink 243 E, 3151 GB
Hoek Van Holland

Zomaar een mooie foto:
Regenboog over de Waalhaven in Nijmegen. Fotograaf onbekend.
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23-4 John Janssen jr.
24-4 Mevr. Henny Wigman-Keuvelaar, v/h “Staccato”; Gerrie van
 Meegen, m/s “Elgeria”.
25-4 Bianca Wennekes-Janssen; Edwin Peters; mevr. D. Van
 IJzerlooy; Jean Paul Keuvelaar.
26-4
27-4 Grada de Bot-Vermeeren.
28-4 Joke Suykerbuyk; dhr. Michel Janssen; dhr. Jan Klarenbeek;
 Rosanne Fens; dhr. Otto Slokkers.
29-4 Wilma Cornelissen; Luka Jansen; Noah Berkers.
30-4 Ingrid Huttenberg; Antoine Vranken.

MEI

1-5 Joke van Oyen, m/s “Belvedere”, F.T. Vink.
2-5  Alois van Megen; Dennis de Regt; mevr. Moira Teunissen;
 Lars de Bot.
3-5
4-5 Hans Valk; Sjef Viergever; Cas Viergever; Antoine Bos;
 Manuela Driessen, m/s "Berdina".
5-5 Dhr. Wim Wanders, m/s “Torrent”; mevr. Anita de Jong; dhr.
 Peter Wanders, m/s “Sianto”; dhr. Rob van de Donk, van
 duwboot  “Amigo”.
6-5 Willy Kersten; Merijn Broeders; Patrick Wennekes;
 Amelie Lea Jolien Költgen.

ZONDAG 24 APRIL 2022

Voor Jan van Rijn,
ouders Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h ms St. Antonius,
ouders van Meel-Flipsen en Xristianto,
mevr. Diny van Laak – van Roosmalen, Herman van Laak,
mevr. Nelly Mooren-van Vliet, dhr. Harry Mooren,
ouders van “t Veen gen. John Bertine en Raymond,
mw. Montserrat van Ooyen-Ribera Farras,
ouders van Oijen- Derksen v/h ms. Ejo,
ouders Janssen-van Meegen, dhr. Cor Sep en George,
Broeder Gelasius Honig, dhr. G. Kievits en Helene,
dhr. R. de Boer, Patrick Buil en overledenen familie Buil.

ZONDAG 1 MEI 2022

Mevr. Uschi Hemmerle-Siebers en ouders,
Dhr. Theo van de Wijgaart en familie,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink, George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. G. Wennekes, overleden familieleden en Eliza Derksen-
Wennekes, ouders Vermeulen-Suykerbuyk” ms Pocahontas”,
dhr. Danie Martens v/h Vaya-Con-Dios,
Nico, Jenny Verlaan-Bult en Patrick,
ouders van Neijenhof-Timmermans,
dhr. D. Brevoord, dhr. Wim Goris, ouders Hompus-Vermeeren v/h
Crecendo, dhr. Theo Salet, dhr. Theo van de Wijgaart,
dhr. A. Arjaans, Bep Bertine van ’t Veen-Ruiten (John Bertine van ’t
Veen en Raymond), ouders Valkenburg-Derksen,
dhr. E. ouders van Gils-Luijer.

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.
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*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

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

* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.

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

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

* Dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641
BG.

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

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Huize Rosa – Woon-
groep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543
JG.

* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.

* Dhr. Gerard Heijmen (Lobede: locatie Dijk-
zicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is

daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.

Zo. 24 april 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 1 mei 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 8 mei 10.30 uur Woord- en Communiedienst. 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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 22 april 17.00 - 22.00
uur

Tentoonstelling rondom presentatie Schip-
persmast van zaterdag 23 april te zien in
Ontmoetingscentrum.

Za. 23 april

14.00 uur
Presentatie Schippersmast Doornenburg.
Rondom de presentatie is een tentoonstel-
ling georganiseerd.

Tot 19.00
uur

Tentoonstelling rondom presentatie Schip-
persmast van zaterdag 23 april te zien in
Ontmoetingscentrum.

Zo. 24 april 14.00 - 17.00
uur

Tentoonstelling rondom presentatie Schip-
persmast van zaterdag 23 april te zien in
Ontmoetingscentrum.

Vr. 29 april 19.30 uur Gezellige verenigingsavond.

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.

Zo. 24 april 11.00 uur Kapelviering met voorganger Remy Jacobs..
Na afloop is er koffie of thee

Zo. 22 mei 11.00 uur Kapelviering 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 Millingse SV St. Nicolaas  2022
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 21 april 14.00 uur Gezellige soosmiddag.
Do. 19 mei 14.00 uur Gezellige soosmiddag.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Peter Bex,
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2022
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Do. 28 april 13.30 uur Klaverjasmiddag. Deelname € 3,- incl koffie
of thee.

Di. 3 mei 13.30 uur
Binnenvaartsoos met als thema: Modelbouw.
In Spektakel Partycentrum, Norderstedtplein
10 Zwijndrecht.

Do. 12 mei 13.30 uur Klaverjasmiddag. Deelname € 3,- incl koffie
of thee.

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60
E-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
Website: https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/

De Eerste Heilige Communie in 2022
vindt op donderdag 26 mei plaats.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN april/mei 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 KSCC Kerkkoor repetitie.

Elke woensdag 10.30 uur Repetitie van het koor De Waalkanters.

Elke vrijdag 10.10 uur Bloemschikken voor de kerkviering.

Zo. 24 april

10.00 uur Kermis Mis in Woerden. Celebrant is aalmoezenier B. Van
Welzenes sdb. In de botsauto’s Exercitieveld in Woerden.

11.00 uur
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum met ver-
vangend celebrant pastoor Van Balveren. Ook te volgen via
livestream.

Wo. 27 april Koningsdag. Kantoor gesloten. Voor noodgevallen is het
KSCC telefonisch bereikbaar.

Zo. 1 mei 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te
volgen via livestream.

Wo 4 mei 20.00 uur Nationale Dodenherdenking. De nationale vlag halfstok.

Do. 5 mei Bevrijdingsdag. Kantoor gesloten. Voor noodgevallen is
het KSCC telefonisch bereikbaar.

Vr. 6 mei Kantoor gesloten. Dag na bevrijdingsdag. Voor noodge-
vallen is het KSCC telefonisch bereikbaar.

Zo. 8 mei

Moederdag.

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

12.00 uur Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

Zo. 15 mei 11.00 uur
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum met ver-
vangend celebrant pastoor Van Balveren. Ook te volgen via
livestream.

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

Het KSCC kantoor is gesloten!

Op woensdag 27 april
Op donderdag 5 en vrijdag 6 mei
Op Hemelvaartdag 26 en vrijdag 27 mei

Het KSCC blijft wel telefonisch bereikbaar voor
noodgevallen.

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Circus Bossle is een Duits
familiecircus dat dit jaar op-
treedt in een aantal Neder-
landse gemeenten. Circus
Bossle heeft een gevarieer-
de show met pony’s, hon-
den, een lama en ezels en
acts als vuurspuwen, lasso
gooien en messen werpen.
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Grote Schoonmaak

Met de lente komt ook de
voorjaarsschoonmaak. Zo’n
20 vrijwilligers kwamen
opdagen om samen het
Schipperscentrum een grote
poetsbeurt te geven. In de
pauze werd iedereen getrak-
teerd op koffie met gebak. In
de middag werd soep, een
broodje kroket en belegde
broodjes geserveerd.

We willen namens het
KSCC alle poetsmannen en
-vrouwen bedanken voor
hun inzet.
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Let op! Er zijn criminelen actief

Word u gebeld door zogenaamd een medewerker van de Rabo-
bank, ING of andere bank die zegt dat uw geld in gevaar is? Of
die aanbiedt om u te helpen door op afstand op uw computer
mee te kijken? Trap hier niet in! Hang direct op.

Maak nooit zomaar geld over

Criminelen gebruiken het telefoonnummer van de bank en de namen
van onze medewerkers om uw geld te stelen. Tijdens het gesprek
vertellen ze dat uw geld niet veilig is en dat u het moet overmaken
naar een andere rekening. De oplichter weet veel persoonlijke gege-
vens van u als naam en adres om meer vertrouwen te wekken. Ze
geven aan dat u snel moet handelen om zo de druk op te voeren.
Trap hier niet in en hang op! Een bank zal namelijk nóóit vragen om
geld over te maken.

Installeer nóóit zomaar software

Tijdens het telefoongesprek bieden criminelen ook aan om u te hel-
pen door op afstand mee te kijken op uw computer. Ze vragen of u
een softwareprogramma als Teamviewer, Anydesk of LogMeIn kunt
installeren op uw tablet, laptop of pc. Doe dit niet! Een bank zal nóóit
vragen om software te installeren.

Geef nóóit uw betaalpas af en stuur deze ook niet op

Laat ook niet zomaar mensen in uw huis binnen die zeggen dat ze
van uw bank zijn. Zij zullen nóóit ongevraagd langskomen. Geef ook
nóóit uw betaalpas of pincode mee aan anderen. Ook niet als deze
personen zeggen dat ze van uw bank zijn. Uw bank zal namelijk
nóóit aan hun klanten vragen om uw betaalpas aan hen mee te ge-
ven of op te sturen. Doe dit dus daarom nooit.

Geef nóóit je beveiligingscodes af & scan nóóit kleurcodes van
anderen

Geef ook nóóit de pincode, inlog- onderteken of registratiecodes af
van ING Internetbankieren of Rabo Online Bankieren. Ook niet aan
zogenaamd een medewerker van de bank. Deel ook met niemand de
codes van de Rabo Scanner. Houd deze beveiligingscodes altijd ge-
heim. Scan ook nóóit kleurcodes van anderen met de Rabo Scanner.
Wees alert en laat je niet oplichten!

Banken zullen u nóóit vragen om:

● De betaalpas op te sturen of mee te geven
● De beveiligingscodes door te geven
● Geld over te maken
● Via een link in een e-mail of sms in te loggen voor bankieren op

internet
● Een kleurcode te scannen die u van iemand anders hebt ontvangen
● Software te downloaden zodat de bank op afstand uw computer

kunnen overnemen. Voorbeelden van software om de computer
over te nemen zijn Teamviewer, Anydesk en LogMeIn
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DE TRANSFORMATIE VAN DE BINNENVAART

De toekomst van de binnenvaart staat centraal tijdens Maritime Indu-
stry 2022. Er zijn een hoop vraagstukken rondom wetgeving en voor-
schriften binnen de branche. Maritime Industry speelt daar op in met
o.a. een kennistheater waarin de actualiteiten zoals digitalisering,
nieuwe emissie eisen en de modal shift worden behandeld.

HET ROER GAAT OM

Niet alleen de begane grond ademt de toekomst. Wij presenteren
namelijk met trots dit jaar de geheel vernieuwde beursvloer Next Le-
vel. Op Next Level vindt u alles over de toekomst van de binnenvaart
met exposanten op het gebied van autonoom varen, alternatieve
brandstoffen, elektrisch varen en innovaties binnen de maritieme
sector. Ook vindt u hier het kennistheater wat bomvol inspiratie staat
en u antwoord geeft op de vragen die u in de praktijk bezighouden.
Geniet op Next Level ook van een uitzonderlijke horeca ervaring
dankzij een foodcourt waar de lekkerste hapjes te verkrijgen zijn.

NIEUWE CONTACTEN LEGGEN EN
RELATIES ONDERHOUDEN

Maritime Industry maakt dit jaar gebruik van een technologische in-
novatie: een systeem dat bezoekers en exposanten helpt gegevens
uit te wisselen. Het wordt voor de bezoeker en exposant nog makke-
lijker om informatie te verzamelen tijdens de beurs dankzij de komst
van de Smart Badge technologie. Bezoekers kunnen op eenvoudige
wijze stands scannen met de nieuwe bezoekersbadge die men bij
binnenkomst ontvangt. Geen gedoe meer met visitekaartjes en noti-
ties!

Locatie:
Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem

Openingstijden:
dinsdag 17 mei - woensdag 18 mei - donderdag 19 mei 2022
van 13:00 – 21:00 uur

Voor meer informatie en bestellen van toegangskaarten ga naar de
Maritime Industry website.

Waarom u Maritime Industry niet mag missen

https://www.maritime-industry.nl/
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Van Breda gaan de naar Oudenbosch. Daar
bezoeken we de basiliek die is gebouwd naar
het voorbeeld van de Sint Pieter in Rome. Het
haventje in Oudenbosch is niet groot en we
komen helemaal in de hoek te liggen. Het is
kermis en daar liggen we zo goed als tegen-
aan. Je kunt zo van boord in de botsautootjes
stappen. Alleen het lawaai 's avonds laat is
niet zo prettig. Maar ja, je kunt niet alles heb-
ben. De basiliek is van binnen prachtig. Een
gids legt alles uit. Als we alles gezien hebben,
varen we naar Dintel en daar nemen we af-
scheid van Cor en Sybilla. Wij varen richting
Antwerpen en zij gaan naar Nijmegen. Op
Sint Philipsland hebben we ook een oude
vriend wonen. Die hebben we gebeld en hij
komt ons opzoeken met zijn vrouw.
Tholen zijn we vaak gepasseerd, maar we zijn
er nog nooit aan de wal geweest. Het ligt er
vol met zeiljachten, maar de havenmeester
heeft ons een plaatsje gegeven. De omgeving
hebben we gauw gezien en de volgende dag
gaan we in Antwerpen in het oude dok liggen,
vlakbij het Falconplein. Dichter bij de stad kun
je niet liggen. Het is al weer een tijd geleden
dat we in Antwerpen waren. lk loop met mijn
broer het dok even rond. Er liggen veel spit-
sen die niet uitvaren. 's Morgens hebben we
schoon schip gemaakt en 's middags gaan we

de stad in. We kennen een mooi zaakje waar
ze heerlijke Brusselse wafels bakken die ze
opdienen met aardbeien en slagroom. Het is
net of er een engeltje over je tong piest, zó
lekker. Toen we 's avonds weer aan boord
kwamen, hadden we drie en een half uur ge-
lopen. En dat op onze oude dag! Wat moet
een mens toch afzien.

We spreken af om de volgende dag via het
Albertkanaal naar Leuven te varen. Dan ko-
men we door het Senne Gat. Daar hebben we
veel over gehoord, maar we zijn er nog nooit
geweest. We gaan eerst door de sluis van
Wijnechem, Na een kilometer of tien kom je
dan aan de sluis van Viersel en dan ga je via
het Nethekanaal naar Lier. Daar blijven we
liggen en lopen Lier eens in. We waren er nog
nooit geweest. Het is een oud stadje met
prachtige antieke geveltjes.
Enkele kilometers na Lier komen we aan een
sluis waar we moeten wachten op het opko-
mend tij. Anders staat er niet genoeg water.
We liggen er samen met een Belgische Kem-
penaar. Sjef en ik maken een praatje met de
schipper en we laten ons informeren wat we
onder de sluis zoal tegen kunnen komen
voordat we aan het Senne Gat zijn. Na een
paar uur was het water aardig opgekomen en
mochten we de sluis in. Na de sluis komen we
een eindje verder langs een kaaimuur waar
een schip ligt te lossen. Deze plaats heet Duf-
fel. Volgens die Belg moeten we nu het Senne
Gat tegenkomen, maar we zien niets. Wel de
brug van Boom in de verte. lneens werden we
opgeroepen via de marifoon. lk docht da gullie
't Senne Gat in moesten, maar ge zijt 't al

voorbijgevaren. Hedde da gat nie gezien aan
stuurboord?  Ja, wij hadden dat gat wel ge-
zien, maar we hadden het aangezien voor
een sloot. Meer was het niet. En toch zulde er
in moeten as ge naar Leuven wilt varen. Ik
bedankte hem en heb onze steven weer de
andere kant op gelegd. Nu kregen we een
flinke stroom van achteren en met een rot-
gang stoven we het Senne Gat in.

Wordt vervolgd.

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.
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REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

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

Horizontaal:
1 Suppoost
4 Zwaluw
8 Paaspop
10 Merino
11 Paasvuur
12 Garnaal
16 Paasbest
17 Sauslook
18 Lommerhuisje
19 Kalligrafie
20 Victoria

Verticaal:
2 Paaswake
3 Parochus
5 Paaszang
6 Pampus
7 Zander
9 Ostara
13 Lofuiting
14 Asperges
15 Watervloed

Oplossing Paaspuzzel Christoffelnieuws 7 pag. 28
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Zwijndrecht  06-109 77 114
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  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 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of
andere bijdrage in deze Christoffel
Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?

Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl

of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,

6500 AJ Nijmegen

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en
Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ
Nijmegen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman

G. Brugman
Vacature

G. Verschuren
H. Leensen

G. Janssen-Raats
Win. en Ger. Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

R. Van Schaijk

COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor
Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
Livestream
—-------------------------------------------------------

COLOFON
Christoffel Nieuwsbrief 9 verschijnt op woensdag 4 mei 2022.
Deadline: maandag 2 mei.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Henriëtte Leensen, 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:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.   B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC     Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier   Hans Wester

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

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de in-
houd van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Christoffel
Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel
of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn opgenomen,
zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer
worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. Waaronder de
tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aanpassing.
Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier aan op onze
website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever.

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden:
+31 (0)24 - 377 75 75

Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster

Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Mieke Bosman  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
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