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Van de bestuurs- en directietafel

Zaterdag 30 april was een dag met een grote verrassing.
Cees van Dreumel overhandigde mij op zaterdagmiddag
een model van ons KSCC en Pastoraal centrum. En niet
zomaar een model: een model op schaal. Dank, dank.
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Meimaand = Mariamaand

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waar-
om eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar
zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te
maken.
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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 5.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

U ontvangt deze Christoffel Nieuwsbrief een dag eerder dan u
gewend bent. 5 mei Bevrijdingsdag is een vrije dag voor onze
medewerkers dus daarom een dag eerder. Dit geldt ook voor het
videobericht.

Zaterdag 30 april was een dag met een grote verrassing. Cees van
Dreumel overhandigde mij op zaterdagmiddag een model van ons
KSCC en Pastoraal centrum. En niet zomaar een model: een model
op schaal. Cees had al eens gezegd: ik ga een model van het KSCC
pastoraal centrum voor je bouwen. Vond ik natuurlijk fijn, maar u en
ik weten dat zo’n model niet 1-2-3 klaar is. Er gaat een heel proces
van voorbereiding aan vooraf. Maten nemen, lengte en breedte.
Jammer genoeg is er geen bouwtekening meer. Deze zijn bij het slui-
ten van de werf Jansen in Druten (dat nu de scheepwerf Gerlien is)
allemaal verdwenen.

Wat is er allemaal te zien? Relingwerk, trappen, vergeet niet de air-
co’s, het carillon, de bellen, zonnepanelen, masten en vlaggen, brie-
venbussen, het Stinus hokje, het lierwerk, het opgeschoten touw etc.
Het is ongelofelijk welk precisie werk Cees van Dreumel en Willem
Boom geleverd hebben. Vergeten we ook niet de steun van zijn
vrouw.

Een hele verrassing. Henk Nuij leidde de bijeenkomst in.
En waar zullen we hem plaatsen? Thuis of in het museum? Nee, wij
plaatsen hem in de grote aula. Het centrum kan nu daar door ieder-
een bewonderd worden.
Cees en Willem: dank, dank, dank. En dat geldt ook voor de sponse-
ring van onze medewerkers en de donateurs van het Binnenvaart-
museum Nijmegen.
Dank, dank, dank.
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Hulp aan de Oekraïense gemeenschap aan de boord van de
Cruiseschepen in de Waalhaven

De hulpverlening komt op gang. Op vraag van de mensen zelf zijn ze
nu begonnen Nederlands te leren. Vrijdag was de eerste lesmiddag.
Er zijn mensen die wat Engels spreken; een taal opent een cultuur.
Het is stukje afleiding, de mensen kunnen hun gedachten een beetje
verzetten, maar hun enige wens is zo snel mogelijk terug te keren
naar huis en te hopen dat zij hun geliefden in hun armen kunnen slui-
ten. Dit is in tegenstelling tot hen die gevlucht zijn uit Irak en andere
in oorlog en armoede verkerende staten. Zo ver, als we de berichtge-
ving goed volgen is het nog lang niet.
U kunt nog steeds een gift overmaken op
IBAN: NL21 RABO 0314 9086 25 / BIC: RABONL2U
t.n.v. Landelijke Parochie B.C.K. ovv Vastenactie 2022.
Ten bate van hulp aan de Salesianen in Oekraïne.

Zondag was een aantal Oekraïners in de eucharistieviering. Natuur-
lijk van harte welkom. Zij voelden zich, zo bleek achteraf, thuis. In en
na de heilige Mis hebben een aantal van ‘onze mensen’ zich over
hen ontfermd.

Nu kunnen we via de smartphone communiceren.
Van uit de Oekraïners kwam de vraag om de lezingen
in het boekje in het Oekraïens te plaatsen, zodat zij de
teksten kunnen volgen.
Mijn collega pater Yurii Konchenko pastoor in Rhoon
stuurt mij de teksten nu toe.
Zo proberen wij hulp te geven waar kan en het
voor de voor de tijd dat ze hier zijn zo aangenaam
mogelijk te maken.

Foto door mentatdgt via Pexels
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150 jaar Nieuwe Waterweg

Het is de moeite waard om de gaan kijken. In Hoek van Holland
nabij Fort 1881 is in de buitenlucht een bijzondere fototentoon-
stelling: de Waterweg 150 jaar. De tentoonstelling werd geopend
donderdag jl. door burgemeester Aboutaleb.

Voor de opening sprak een historicus uit Rotterdam. Hij gaf aan
dat het plan om de waterweg te bouwen van Thorbecke kwam,
maar zo zei hij het hoofddoel was Amsterdam te verbinden met
het Noordzeekanaal, dat men veel belangrijker vond. Nu u weet
hoe de politieke molens draaien, maar uiteindelijk in 1872 werd
de Nieuwe Waterweg geopend. Frappant vond hij dat er geen
prijsvraag verbonden werd aan deze naam: de naam Nieuwe
Waterweg was gewoon al ingeburgerd.

In een speech van de burgemeester benadrukte hij dat politici
veel praten over op zich zeer onbelangrijke zaken. Hij noemde
het Kamerdebat over het e-mailverkeer en de mondkapjes affai-
re van de toenmalige minister van volksgezondheid De Jonge.
Toen waren mondkapjes nodig, toen was er geen tijd om allerlei
procedures te volgen: de mondkapjes moesten er komen.

Hij vond, zo zei hij, dat het ontbrak aan mensen die visionair zijn.
Een visie is goed, maar dat is papier. Visionair zijn betekent: aan
de slag en bezig zijn. Een boute maar zeer knappe uitspraak.

4 mei: Nationale Dodenherdenking
40-45

We gedenken de slachtoffers van de
oorlog 1940-1945 en sluiten daar alle
oorlogsslachtoffers bij in, heel bijzonder
de slachtoffers in de oorlog in Oekraï-
ne.
Vandaag wanneer u de Christoffel
Nieuwsbrief ontvangt, gaat om 18.00 uur de nationale vlag halfstok om
hem 5 mei in top te trekken.

Twee jaar geleden heeft Kees Kruitwagen (een bekend persoon in de
regio Nijmegen) mij gevraagd een bijdrage te geven aan de Dodenher-
denking in Ophemert. Maar twee jaar mocht er geen grootse dodenher-
denking plaatsvinden in verband met corona. Gelukkig is het nu weer
mogelijk.

Ik ga mee voor in de dodenherdenking 40 – 45 in Ophemert. Het comi-
té heeft mij uitgenodigd de situatie in de oorlog vanuit de binnenvaart te
belichten en ik zal zeker ook die van de kermis en het circus belichten.
Vorige week was er een voorbereidend gesprek geweest. Het belooft
een waardige en mooie herdenking te worden.

Donderdag en vrijdag is het KSCC en pastoraal centrum gesloten.
Natuurlijk zijn we voor noodgevallen bereikbaar.
Vrijdag is er wél een leermiddag voor Oekraïense vluchtelingen:
Oekraïens -Nederlands
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Tot slot de post

Ondanks herhaalde verzoeken van onze medewerker Paul bij Post
NL is een groot deel van de post nog niet naar ons doorgestuurd.
Wij blijven erachter heen zitten. Het logistieke proces binnen post NL
lijkt ons niet op orde. Een beetje meer passie bij Post NL - we kun-
nen hier ook ING aan toevoegen - lijkt ons geen overbodige luxe.

Van harte een fijn weekend.

Mei maand is Mariamaand.

Een fijne Moederdag en vergeet ook
de vaders niet en de leiders en leid-
sters in de internaten. Zet ze in de
bloemetjes letterlijk of figuurlijk uit
dank voor wat ze betekenen.

Namens de hele crew van het KSCC
en pastoraal centrum,

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

Foto: EKATERINA BOLOVTSOVA via Pexels

Marine Club Rotterdam
organiseert

Europarlementariër Caroline Nagtegaal - Van Doorn is op 12
mei a.s. onze gastspreekster.

Wij hebben een bijzondere ontmoeting
met Caroline Nagtegaal - Van Doorn
(VVD). Caroline zal o.a. een uitvoerige uit-
eenzetting geven over het toekomstbe-
stendig maken van de binnenvaartsector
door meer in te zetten op digitalisering en
vergroening.

De lunchbijeenkomst op donderdag 12
mei a.s. is op het ss Rotterdam in de
Queen's Lounge.

Adres: 3e Katendrechtse Hoofd 25 in Rotterdam

Introducés
Introducés en potentiële nieuwe leden zijn van harte welkom
tijdens onze lunchbijeenkomsten. Voorafgaande betaling van
€ 25,= is verschuldigd, te betalen op bankrekening
NL93INGB0685740137, t.n.v. Marine Club Rotterdam en onder
vermelding van de naam van uw gast. Bij annulering minder
dan 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst, wordt geen
restitutie verleend.

Meer informatie op de website van Marine Club Rotterdam.

https://www.marineclubrotterdam.nl/home
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Meimaand = Mariamaand

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom
eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer
waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te maken.
Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse
godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg
later de betekenis van ‘vroedvouw’.

De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur
tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het
voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die
naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht,
hoog in aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in
Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God Maria te
wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen
perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als
hemelse moeder vereerd wordt.

Vastenactie 2022 Raamsdonksveer

De jaarlijkse Vastenactie was in
Raamsdonksveer al begonnen toen
de oorlog in Oekraïne uitbrak. De lan-
delijke parochie besloot om de op-
brengst van de Vastenactie dit jaar te besteden voor hulp aan
Oekraïne.
Zr Jeanette kwam met de mededeling dat we in Raamsdonsveer niet
meer behoefden te kiezen voor Harapan Jaya. Vervolgens hebben
we ons geschaard achter de landelijke parochie  en zijn gaan inza-
melen voor Oekraïne.
Met enige trots mag ik melden dat de totale opbrengst van de Vas-
tenactie in Raamsdonksveer € 630,00 bedraagt. Inmiddels is dit be-
drag overgemaakt op de rekening van de Landelijke parochie.

Met vriendelijke groet,
Jos  van Dongen
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Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes met elkaar

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint
van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint wordt dit voorjaar
opengesteld. Vanaf zondag 1 mei – het begin van de Mariamaand - zijn de routes zo-
wel online als op papier beschikbaar.

Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en klei-
nere Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek
heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met
elkaar en laat de fietser kennis maken met bekende en ook
veel onbekende plekken waar Maria wordt vereerd. “Ik kan
geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten,”
zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint.
“Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeg-
gen. Maria is voor mij gewoon een 'magnifieke' vrouw.”

De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als
een rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindin-
gen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint
aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen
hoeveel kilometers hij of zij fietst. Op zondag 1 mei – het begin
van de Mariamaand – wordt het Maralint ten doop gehouden.
Op alle onderstaande plekken is dan een viering, waarin de
eerste routefolder wordt aangeboden en een korte fietstocht
wordt gehouden.

Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenrou-
te van de ANWB. De routes zijn bij de verschillende kapellen
als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse sites te downloa-
den:

Tienray Venlo Roermond

Sittard Maastricht Wittem

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

http://www.kleinlourdes.nl/
https://www.rkvenlo.nl/
http://www.kapelinhetzand.nl/wpr/
https://www.rk-kerken-sittard.nl/
http://www.sterre-der-zee.nl/
https://www.kloosterwittem.nl/
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

U heeft vast ook heel erg te doen gehad met lange rijen wachtende
mensen op een grote Nederlandse luchthaven. Een deel van hen
had de tijd goed kunnen gebruiken om een mooie wandeling te
maken aan de oostkant van de Haarlemmermeer met o.a. de
Westeinderplassen. Dit zal niet het gewenste alternatief zijn geweest
voor hen die onderweg waren naar een goede bekende, naar een
werkplek buiten Nederland of naar een plaats waar vakantie op het
menu staat. En vast en zeker zullen er vakantiegangers zijn die de
wandelschoenen bij zich hebben en de spieren een kans geven hun
krachten te tonen.

Waarom blijft bijvoorbeeld Wereld Kanker Onderzoek Fonds steeds
weer aangeven dat de kans op ernstige ziektes kleiner kan worden
als een tiental tips worden opgepakt en nageleefd. Uiteraard is er
geen garantie, maar gering of geen gebruik van alcohol en
verdovende middelen, roken achterwege laten, bewust omgaan met
het nuttigen van fastfood en rood vlees kunnen er wel toe bijdragen.
Natuurlijk is er rondom het functioneren van het menselijk lichaam
veel genetisch bepaald, en toch kunnen een gezond gewicht en
regelmatig bewegen de kansen op voorkomen van o.a. kanker
verkleinen of misschien wel uitstellen.

Uitstellen kan niet als we spreken over de voorbereiding van de
Nijmeegse Vierdaagse. De inschrijvingsperiode is vorige week
vrijdag gesloten en nu is het voor ongeveer 44.000
wandelliefhebbers zaak om goed getraind en met een ontspannen
humeur de sportieve uitdaging op te pakken. En in deze
voorbereidingsperiode staan we figuurlijk ook stil bij alle personen,
die de organisatie gestalte geven, die een stuk verzorging op zich
nemen en die deelnemers een thuis bieden.

Als u heeft ingeschreven voor de 4Daagse en u wilt ook bij het
KSCC-verzorgingsteam van de diensten gebruik maken dan is het
de gewoonte om voor 15 juni via www.ksccvierdaagse.nl/home een
opgave te doen. Mocht u hierbij tegen problemen aanlopen dan kunt
u een e-mailbericht sturen naar Roel Mooren
(roloman89@hotmail.com) of naar Henry Mooren
(mooren.spesnova@vaart.net).

Als het Nederlandse wandelprogramma wordt geopend dan worden
o.a. de volgende wandeltochten aangekondigd:

7 en 8 mei 2022
28e Bosbesjestocht in Groesbeek
Afstanden: 5-10-15-20-25-30-35-40 km
Startpunt: De Sleutel Bredeweg 71 6562 DC Groesbeek
www.bosbesjes.nl
024-3970700 Lees verder 

www.ksccvierdaagse.nl/home
mailto:roloman89@hotmail.com
mailto:mooren.spesnova@vaart.net
www.bosbesjes.nl
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8 mei 2022
11e Meidoornbloesemtocht in Oeffelt
Afstanden: 5-10-15-20-25-30 km
Startpunt: café-zaal Die 2 Dorpsstraat 16 5441 AC Oeffelt
www.maasenviltmars.nl
06-26566160

14 mei 2022
Ropawandeltocht in Nijmegen
Afstanden: 10-15-20-25-30-40 km
Startpunt: First Things First Waalbandijk 14b 6541 AJ Nijmegen
miavanriet@ziggo.nl
06-33834421

Op 7 mei zijn er wandeltochten in Alblasserdam en in Wageningen,
op 7 en 8 mei is er een wandeltocht in Boxtel en een in Beek
(Montferland), op 13 en 14 mei is er een Kennedymars in Etten-
Leur, op 14 mei kan er worden gewandeld in Made, in Arnhem en in
Nijkerk en op 15 mei in Mill en in Apeldoorn.
In week 20 (16 tot en met 21 mei) worden er binnen Nederland al
diverse Avondvierdaagsen gehouden, zoals in Made.

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

Foto door Pille Kirsi via Pexels

Steunpunt Binnenvaart. Rond-de-tafel bijeenkomst

Eindelijk na alle corona perikelen zijn wij  blij u te kunnen uitnodigen
voor een Rond-de-tafel bijeenkomst op 20 mei 2022 met als Thema:

Welke koers varen we?

Aanvang 14.00 uur
Waar:  Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50
3312 KW  Dordrecht

14.00 - 15.30 presentatie jaarverslag, inhoudelijke informatie en ge-
spreksonderwerpen uit het veld.
15.30 - 17.00 informeel samenzijn met een hapje en drankje.

Graag ontmoeten we u op 20 mei 2022 in Dordrecht.
Wilt u vóór 17 mei 2022  via de e-mail aangeven of u komt.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur,
Jikke van Terwisga

Coördinator Steunpunt Binnenvaart
Tel : 06-38885359
jikke@steunpuntbinnenvaart.nl

www.maasenviltmars.nl
mailto:miavanriet@ziggo.nl
www.wandel.nl
mailto:jikke@steunpuntbinnenvaart.nl
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap. In dit bericht een gesprek met Patrick Cramers
van Circuspunt.nl . 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: 11 minuten en 40 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

https://youtu.be/A4wujcOL6t0
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KBN vestigt zich in Zwijndrecht

Het bestuur van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en het in-
terim-bestuur van Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart
(EICB), Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en Bureau Telemati-
ca Binnenvaart  (BTB) hebben vandaag besloten dat het gezamenlij-
ke binnenvaarthuis gevestigd zal gaan worden in Zwijndrecht aan de
Scheepmakerij.

Na een zorgvuldig proces, op basis van verschillende weegcriteria
en de nadrukkelijke wens van de besturen van KBN en
EICB/BVB/BTB om samen op één locatie gevestigd te zijn, is de be-
slissing gevallen op de locatie in Zwijndrecht.

Om te zorgen voor een frisse start van het binnenvaarthuis zal er
een verbouwing noodzakelijke zijn. De verbouwing moet zorgen voor
een modern en toekomstbestendig kantoor. KBN en EICB/BVB/BTB
zullen naar verwachting na de zomer hun intrek nemen in het nieuwe
kantoor.

Met vriendelijke groet,

Paul Goris     Rob Leussink
Voorzitter Koninklijke   Directeur KBN
Binnenvaart Nederland

Eric Janse de Jonge   Khalid Tachi
Interim voorzitter EICB/BVB/BTB  Directeur EICB en waarne-
      mend directeur BVB, BTB.

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

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

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

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

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.
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20

MOP
Als ik de namen van twee verliefden

met een hart erom
in een boom gekerfd zie,

vind ik dat niet lief.
Ik vind het gewoon raar

dat mensen een mes meenemen
naar een afspraakje.

Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbije jaren.

Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zijn we op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto 20.
Wie is hier zo creatief en waar en wanneer is het? Gegevens
graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl  met vermelding van
nummer 20. 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 HaHa Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha HaHa Ha

mailto:info@kscc.nl
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GEBOREN
Op maandag 21 maart is Zoey Amélie Valk geboren. Dochtertje van
Rens en Clementien Valk. Zusje van Ted.

DOOP
Op zaterdag 16 april om 10.30 uur werd Fabian Pauwels-Somers
door aalmoezenier B. van Welzenes sdb gedoopt in Schilde (B).
Fabian is het zoontje van Caroline en Yves Pauwels-Somers. Broer-
tje van Maurits, Mila, Matteo en Nicola. Petekindje van Roel Evens
en Patricia De Muynck.

OVERLEDEN
Op vrijdag 22 april is, in de leeftijd van 86 jaar, Henny de Graauw –
Mutsaers overleden. Weduwe van Hein de Graauw.
De plechtige uitvaartdienst werd op vrijdag 29 april gehouden in de
kerk St. Dionysius – t Heike te Tilburg. De crematie heeft in stilte
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Mary Zeldenrustlaan 169, 5122 CH Rijen.

Op zaterdag 23 april is, op de leeftijd van 57 jaar, Ellen Minkjan –
Kruitbosch overleden. Echtgenote van Henk Minkjan.
Er werd stilgestaan bij het leven van Ellen tijdens een bijeenkomst op
zaterdag 30 april in de Ronde Zaal van Rouwcentrum Rouwenhorst
te Apeldoorn. Aansluitend werd Ellen in kleine kring begeleid naar
het crematorium.
Correspondentieadres: Mauvestraat 133, 7312 LW Apeldoorn.

Op zondag 24 april is, in de leeftijd van 77 jaar, Maria Huberdina
(Rieta) Zijlmans – Bouwens overleden. Weduwe van Johan Zijl-
mans. De herdenkingsbijeenkomst voor Rieta was op maandag 2
mei in Crematorium Zuid, te Rotterdam.
Correspondentieadres: Koopvaardijhof 177, 3071 PK Rotterdam.

Op donderdag 28 april is, op de leeftijd van 86 jaar,
Liliane de Vroedt – Vincent overleden. Echtgenote van
Frans de Vroedt †.
De afscheidsbijeenkomst was op woensdag 4 mei cen-
trum Aster Uitvaartzorg te Elst. Na het afscheid vertrok
Liliane naar crematorium Fine Vita in Heteren.
Correspondentieadres: Spreeuwenhoek 12, 3201 JM Spijkenisse.

Op zondag 1 mei is, in de leeftijd van 86 jaar, Tom van Stokkom
overleden. Echgenoot van Joke van Stokkom – Broeders.
Tom is opgebaard in Uitvaartcentrum Leemans, Leeuwerikstraat 25
te Made, waar u donderdag 5 mei tussen 19.15 en 20.15 uur af-
scheid van hem kunt nemen.
De afscheidsdienst waarin Tom wordt herdacht, wordt gehouden op
vrijdag 6 mei om 13.00 uur in voornoemd uitvaartcentrum. Om 15.15
uur wordt Tom door zijn familie begeleidt naar het crematorium.

JUBILEUM
Op zaterdag 21 mei vieren Rob en Mary van der Donk – 
v.d. Heuvel dat zij op 22 mei 40 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren
Rob en Mary met hun robijnen huwelijk.
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7-5 Ton Zwaans; Eloy Lischer, m/s “Ilze”; dhr. Sjef Bom;
 Rosa de Keijzer.
8-5  Monique Bosman; mevr. Adams-de Leeuw; Noa Poppelier.
9-5 Jan Buil, m/s "Aurora”; mevr. Lies Brugman-Stenssen v/h
 “Gerlie”; Lilian van Bernebeek; An¬dres van Ingen;
 Gerda Zwaans; Erica Bouwman.
10-5 Richard Driessen; Demi van Tiem.
11-5 Mevr. Jessica Verberck-Minnema; mevr. Nadine Mooren,
 m/s "Prudentia"; Herman v.d. Wijgaart m/s “Jasmijn”;
 Liane Pauwels; Juul Nuij.
12-5 Dhr. Joop van Megen.
13-5 Heinz Valk m/s “Kim”; Mandy van Thiel; Loraine van Meegen.
14-5 Mieke Bosman-Nuy, m/s “Tonny”; Joep Nuy;
 Hans Jacobs van Pandora.
15-5 Patricia Broeken; Berdina van Megen-Burgers.
16-5 Elwin Buil; Marietje v.d. Wijgaart-Derksen m/s “Jasmijn”;
 Sjaan Blom; Rosalie Heijmen.
17-5 Rens van Dode¬waard, m/s "Felix"; Kevin Stobbelaar &
 Kim Stobbelaar.
18-5 Hans Vermeeren; John Lischer.
19-5 Yvonne Bruins-Theunissen; Iris Jansen; Mick Wigman.
20-5 Rosemarie Sep; Ali Stevens-Danser m/s “Theo-Hendrik”;
 mevr. Tiny Janssen; Johan Bosman.

ZONDAG 8 MEI 2022

Dhr. Hans van der Spek, Tjek van Ophuizen,
Ouders Wennekes-Heijmen en overleden familieleden,
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’,
dhr. Cor Geerts en Christ Geerts,
Geoffrey Keizer ms. Avanti,
ouders Harry Mooren en Nelly Mooren,
Magda Sipkema, pater Sjef van Dooren sdb,
dhr. J. Abbing ms “Alexandra”,
dhr. Kris van Meel.

ZONDAG 15 MEI 2022

George de Bot en ouders de Bot-Neff,
mw. Paulina Wams-van Steen, v/h ms Dieu Donné,
dhr. Peter Blom en dhr. Piet Gradussen,
dhr. Frans de Vroedt, dhr. J. Hoefnagels  -Jantje-,
dhr. Jan van Rijn, (oud eigenaar Dolderman BV),
mevr. Gerrie Bennik,
mw. Nancy Rensen-van den Brink en vader Herman van den Brink,
Jean en Leon Leijten en overleden familieleden,
dhr. J. Sep en Hans Sep en overleden familie Sep,
dhr. Piet van Megen,
dhr. Johan van Zijl.
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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. Nelly Zijlmans-Schoenmakers, (Afd.
De Boomgaard – kamer 57).
PAPENDRECHT, DE WAALBURCHT, KLEINE
WAAL 6, 3353 BT.

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

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

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

Dhr. Anton Meeuwsen (Hospice Joachim en
Anna).
NIJMEGEN, GROESBEEKSEWEG 327,
6523 PA.

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.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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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. 8 mei 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 15 mei 10.30 uur
Eucharistieviering met celebrant
Ad Blommerde.
Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.

Zo. 22 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. 27 mei 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. 22 mei 11.00 uur Kapelviering met voorganger Remy Jacobs..
Na afloop is er koffie of thee

Zo. 5 juni 11.00 uur Pinksteren. 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. 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. 12 mei 13.30 uur
Klaverjasmiddag. Laatste klaverjasmiddag
voor de zomerstop. Deelname € 3,- incl koffie
of thee.

Di. 14 juni 13.30 uur Haringparty.
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/

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 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.

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.

Zo. 22 mei 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te
volgen via livestream.

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

Het KSCC kantoor in Nijmegen is gesloten!

Op donderdag 5 en op vrijdag 6 mei
Op Hemelvaartdag 26 en op vrijdag 27 mei

Het KSCC blijft wel telefonisch bereikbaar voor noodgevallen.

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Zaterdag 23 april was het zover, de lang gekoesterde wens van
schippersvereniging Sterreschans, ging officieel in vervulling.

Eerst een openingswoord van de voorzitter Jaap Stienstra over het,
tijdens het Sail Pannerdensch Kanaal 2007, ontstaan van het plan
een schippersvereniging op te richten, dat in 2008 werkelijkheid
werd.
Ook het plaatsen van een mast aan het Pannerdensch Kanaal was
het plan. Door uiteenlopende oorzaken werd dat afgelopen weekend
pas een feit.
Het was de beurt aan de vijf dames van het eerste uur, om de vlag-
gen met de namen van hun schip het eerste erop te hijsen, waarna
de vrouw van de voorzitter de Doornenburgse vlag erbij hees.
Toen kwam aalmoezenier Bernhard van Welzenes van het KSCC
Nijmegen, tevens voorzitter van schippersvereniging St. Nicolaas uit
Millingen. De aalmoezenier nam de microfoon ter hand en sprak lo-
vende woorden uit over de Schippersmast, de organisatie en vooral
de saamhorigheid van de schippers.
Samen met Jan Strijbos van St. Nicolaas, werden de vlaggen van
het KSCC uit Nijmegen en de vlag uit Millingen erbij gehesen.
Waarna het de beurt was aan burgemeester mevrouw Kalfs van Lin-
gewaard de Lingewaardse vlindervlag erbij te hijsen.
De voorzitter sloot het officiële gedeelte, met de oude traditionele
drie belslagen, die vroeger door de sleepboten op Rijn gebruikt werd
af met de woorden: Wij wensen schippersvereniging, symbolisch een
behouden vaart.
Hierna werd iedereen uitgenodigd mee te gaan naar de thuishaven,
het OC in Doornenburg voor een ‘schippersbakkie’ en om ook de
daar opgebouwde binnenvaarttentoonstelling te bewonderen.

Van het ceremonieel is een video gemaakt.
Ga naar YouTube en ga naar:
‘Schippersmast Sterreschans Doornenburg onthuld’
of ga naar onze website.

Schippersmast aan de Sterreschans in Doornenburg officieel in gebruik genomen

Bekijk alle foto’s en de video op onze website.

https://youtu.be/HZ66kns8BAo
https://kscc.nl/fotos-ingebruikneming-schippersmast-doornenburg/
https://kscc.nl/fotos-ingebruikneming-schippersmast-doornenburg/
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De afgelopen maanden is veel werk verricht op de Friese werf: de
deuren en ramen van de graanzuiger zijn vervangen; het onderwa-
terschip, de weegkamer en de stootlijsten werden aangepakt. Ook
kreeg de elevator zijn oorspronkelijke kleuren terug. Het grootste
deel van de restauratie is nu voltooid en het havenicoon zal vanaf de
zomer van 2023 weer in prachtige staat te bezoeken zijn.

De Stadsgraanzuiger 19 is een krachtig voorbeeld van innovatie in
de maritieme sector. Vóór zijn introductie kostte het meer dan hon-
derd havenarbeiders een dikke week om 6.000 ton bulkgoed over te
hevelen van het ene schip naar het andere.
Livestream van de reis

Vlaamse samenwerking

De Stadsgraanzuiger 19 maakt deel uit van de buitencollectie van
het Maritiem Museum Rotterdam. Het Museum aan de Stroom in
Antwerpen is “co-ouder”, waardoor de graanelevator een deel van
het jaar daar te zien is. Een erfgoedsubsidie vanuit Vlaanderen
maakte de restauratie mogelijk. Daarom zal de Vlaamse minister
Diependaele, verantwoordelijk voor onder meer erfgoed, op 23 mei
een bezoek brengen aan dit gerestaureerde topstuk.

Kaapse Graanzuiger

Ter gelegenheid van de terugkeer van de graanzuiger lanceert het
Maritiem Museum een speciaal biertje, in samenwerking met Kaapse
Brouwers. Deze koppige, blonde Kaapse Graanzuiger is het nieuwe
huisbier van het museum en vanaf 30 april onder meer verkrijgbaar
in museumcafé Het Lage Licht. Tijdens het brouwproces werden ex-
tra veel graansoorten gebruikt én Vlaamse hopbloemen, om het co-
ouderschap van dit unieke object te benadrukken.

Meer informatie op de website van Maritiem Museum Rotterdam

De laatste werkende graanelevator ter wereld keert terug naar het Maritiem Museum Rotterdam. Een jaar lang
werd de Stadsgraanzuiger 19 gerestaureerd op werf Talsma in Franeker.

Gerestaureerde graanzuiger komt terug naar Maritiem Museum

https://www.maritiemmuseum.nl/
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Circusstad Rotterdam Festival 22

We hebben dit jaar een geweldig en zeer gevarieerd programma voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Voor wie vaak naar circusvoorstellingen gaat en voor
wie hier voor het eerst mee kennismaakt. Er is voor ieder wat en deze voorstellin-
gen mag je dit jaar niet missen!

Vanaf woensdag 4 mei staan de tenten van Circusstad weer in volle glorie opge-
steld. Het Chapiteau, waar elke dag de voorstelling NUYE is te beleven. Het Opti-
cum, met meerdere optredens per dag van Captain Frodo's Family Freakshow.
Drukbezocht bij voorbaat zijn ook de Circus Jungle waar kinderen circuskunsten
kunnen leren, en de Arena waar elke dag gratis optredens zijn van Tête-Bêche,
Yaki, 15Feet6, Rangpang Circus, Said Mouhssine, Tall Tales Company, Company
Hëin, Codarts, Extreminies Rotjeknor, Extreme Rotjeknor en verschillende jeugd-
circussen. En natuurlijk is de Circobistro er ook dit jaar, het mooiste stadsterras
met elke dag livemuziek!
Wij zijn er klaar voor. Jij ook?

Circusstad Festival 22 Highlights
Woensdag 4 t/m zondag 8 mei
Ga naar de website van Circusstad voor meer informatie en het kopen van tickets.

Foto Salih Kilic

https://circusstad.nl/programma/
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Na enkele bochten hebben we ineens een
sluis voor de boeg. De inloop was ongeveer
50 meter lang, denk ik. Dat betekent binnen-
varen en voluit achteruit draaien met de kop-
schroef vol erop. Zo moet je er voor zorgen
dat het schip net voor de sluis stil ligt. Alles
ging goed. Een kempenaar is het grootste
schip dat er in kan. Er gaat veel rijst per schip
naar Dilsdonk. Zo heet dat plaatsje, geloof ik.
Als zo'n kempenaar voor het Senne Gat komt,
moet hij wachten tot het hoog water is en er
geen stroom meer loopt. Anders is het niet te
doen. Of je moet zowel voor als achteruit veel
kracht hebben. En als je per marifoon de
sluismeester waarschuwt dat je er aan komt,
zorgt hij dat de sluis klaar staat, zodat je er
gelijk in kunt varen. We vonden het mooi dat
we nu ook eens hebben gezien hoe dit werkt.

We krijgen vijf sluizen tot Leuven, maar we
stranden voor de derde sluis. Het is avond.
De andere dag zijn we al vroeg in Leuven. Na
de middag gaan we met zijn vieren de stad in.
Er staan hier prachtige gebouwen, zoals het
gemeentehuis en de kerken. Zo mooi vind je
ze in Nederland niet. We blijven drie dagen in
Leuven en varen dan drie sluizen terug en
komen dan in Mechelen. We vinden daar een
mooi kaaimuurtje waar je zo aan wal kunt
stappen. Mechelen is het bezichtigen zeker
waard. Morgen worden onze vakantiegangers

weer opgehaald. Ze hebben er drie weken op
zitten en gaan weer terug naar Born. Ze heb-
ben deze vakantie veel gezien.

Miek gaat met de trein naar Nijmegen. Haar
moeder wordt 92 jaar en daar wil ze graag bij
zijn, wat ik me kan voorstellen. Als de gasten
zijn vertrokken en Miek na twee dagen weer
terug is, gaan de touwtjes weer los en vertrek-
ken we richting de Blauwe Kei. Het is regen-
achtig weer en dus niet zo gezellig om aan de
Blauwe Kei te blijven. Al liggen we daar wel
mooi, zo tussen Lommel en Mol in. Je kunt er
fijn fietsen, maar dan moet de zon wel schij-
nen. De voorspellingen zijn niet best. We be-
sluiten dus maar verder te varen en komen 's
avonds in Bree op het steiger. Hier moest je
vroeger met je vaarkwitantie de wal op. De
andere dag varen we naar Maastricht. Het is
al weer een hele tijd geleden dat we daar wa-
ren. En we zijn er zo , graag! We blijven er
een week liggen.

Dan vertrekken we via Luik en Hoei naar Na-
men. Het is fijn om weer op de Maas te varen
en langs plaatsen te komen waar we vroeger
met het vrachtschip vaak geladen en gelost
hebben. Bijna elke berg waar we langs varen
hebben we in onze jeugd beklommen. In Na-
men zijn we ook vaak geweest. We losten er
wel eens zand of we gingen er via de Sambre
naar Charleroi. In Namen is het zaterdags
grote markt. Heel gezellig om daar eens over-
heen te lopen.
Zondags lopen we naar een klein plaatsje net
boven de eerste sluis boven Namen. Wipion
heet het. Het is een mooie wandeling langs de
Maas. In het kleine kerkje is de pastoor net de

klokken aan het luiden om de mensen naar
de mis te roepen. We zijn vroeger ook al eens
in het kerkje geweest en we wisten dat de
dienst om tien uur begon. Dat is dus nog zo.

Na de mis lopen we naar de sluis waar boven
de stuw een voetgangersbruggetje ligt. Zo
komen we aan de andere kant van de Maas.
Daar is het op zondagmorgen altijd rommel-
markt. Zelfs de duvel zijn ouwe moer kun je
daar vinden. Wij lopen er overheen als echte
Hollanders: alleen kijk, niks koop. 's Middags
beklimmen we natuurlijk de Citadel. Daar heb
je een prachtig uitzicht! Van boven af zie je
onze tjalk in de Maas liggen. Wat een mooi
panorama!

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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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
Koninklijke Binnenvaart Nederland  078-782 05 65
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

Vacature
Mia Janssen

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 10 verschijnt op donderdag 19 mei 2022.
Deadline: maandag 16 mei.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman, Ruben van Schaijk,
Jaap Stienstra.

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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