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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Mens onder de mensen: wij mensen onderweg
Een terugblik in grote dankbaarheid op ‘ons jubileumfeest’ Tweede
Pinksterdag. Het was ‘ons jubileumfeest’. Samen zijn we er uitstekend in geslaagd om dit motto waar te maken. Een hele korte voorbereidingstijd ging eraan vooraf. Ideeën vlogen binnen en werden na
een gesprek, altijd tussen het vele werk door, omgezet in daden.
Een groot complement aan Tonny mijn rechterhand die als ceremoniarius alles perfect op papier heeft gezet en als coördinator alles
begeleid heeft samen met heel veel andere mensen.
Ik wil graag iedereen bedanken voor alle tijd en inzet voor
ons jubileumfeest.
Te denken valt aan Tonny van der Veeken, mijn rechterhand en
verder; de staf van Hans Heijmen en Constant Geerlings met hun
bemanning van de Jules Verne. Een mooi schip. Van Gerard
Kerkhoffs, met zijn medewerkers catering (wat waren de broodjes, drankjes en hapjes lekker). Edwin Peters geluid. Ons KSCC
Kerkkoor met het jongerenkoor Quintessens van de parochie van
de Goede Herder, met aan het orgel André Haverkort en Annet
Matser en zanger Jacq Verkerk. De kosters, de bloemversiering,
de fotograaf, besturen, onze stafleden en vele vrijwilligers. Niet te
vergeten de familie Duijts Knubben uit Rumpt, Leon Woudstra
(van drukkerij en repro van Duinen), havendienst, wijkagent,
buurtbewoners, directie KSCC en Parochie met bestuur… etc.
Vergeten wij ook de vaandels niet van de schippersvereniging st.
Nicolaas uit Millingen aan de Rijn, de Griethse Schifferverein en
de Europese Schausteller Union.

De heilige Mis heeft op velen een goede indruk achtergelaten. Onder
een lekker zonnetje, wel met wat wind – de weergoden waren met
ons – heel bijzonder de preek van Bisschop Van Luyn sdb (ouderen
herinneren zich nog zijn naam: op zijn naam kwam de opbrengst
gezinsbijdrage binnen).
Hans Heijmen had voor goede stoelen gezorgd. Geen klapstoelen,
maar gewoon goede stoelen. Maar naar ik begreep hebben die wel
blootgestaan aan een fikse regenbui.
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Veel mensen van onze gemeenschappen van binnenvaart, kermis
en circus, regionale, landelijke en internationale netwerken hebben
kunnen genieten van het feest. Dank aan Ruben die gezorgd heeft
dat alles via de livestream werd uitgezonden.
De toespraken die gehouden werden, klonken hartverwarmend.
Dank ook aan allen die materieel en immaterieel een bijdrage aan dit feest hebben gegeven: giften, cadeaus,
whatsapps, berichtjes, kaarten, brieven, bonbons, wijn,
perziken, etc.
Oprechte dank aan allen die gebeden hebben dat ons
jubileum zou slagen, voor hen die in ons pastoraat en
KSCC werkzaam zijn. Dank ook voor allen die een
kaarsje bij Maria, Don Bosco hebben aangestoken.
Dank aan O.L. Heer, Don Bosco en Maria die ons gegund hebben ‘ons jubileum’ te vieren.
Vooruit is de weg, als mens onder de mensen, met
mensen van onderweg.

Salesianen en oud Salesianen op het podium

En natuurlijk het boek ‘50 sociaal pastoraat werk’ samengesteld door
Hans Jacobs met hulp van zijn vrouw Tonny: een klapper.
Bisschop Van Luyn ontving het eerste exemplaar, mevrouw Riek
Verberck-Wanders het tweede, Frans en Kitty Kuypers kregen het
boek namens de circuswereld en Sybilla Sep namens de scheepvaart, Francien Sipkema namens de kermis.
Ook de pater Wambeke sdb Provinciaal van de Salesiaanse provincie Vlaanderen en Nederland werd het boek aangeboden. Daarna
kon iedereen omdat het feest was een boek afhalen.
Nu, en dat is een spotprijs, kunt u het boek kopen voor € 15,-. (Hoe
kunt u vinden op onze website). Eigenlijk moet de prijs € 20,- zijn,
maar om het boek voor iedereen mogelijk te maken kost het maar
€ 15,-. Hoe goed wil je het hebben.
Het don Bosco lied gezongen door de Salesianen en oud Salesianen
met ons koor klonk heel goed.

Foto’s geven een beeld van het feest Ga voor alle foto’s
naar onze website. Foto’s zeggen meer dan tekst. U
vindt deze gedachte ook achter in het boek.
‘Ons jubileum’: een feest dat ons allen inspireert: Ons
welzijn is onze zorg
Geslaagd
Hopelijk hebben veel eind-examinandi een
positief bericht gekregen dat ze geslaagd
zijn: Vanuit de crew van het KSCC en de
parochie van harte
Wanneer je een herretje hebt: ga ervoor:
het komt goed.
En ben je gezakt: geef de moed niet op.
Ga ervoor. Later ben je er blij om.
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Zondag aanstaande de derde zondag van
juni: Vaderdag

Een feest waard, vooral om de ouders in het zonnetje te zetten
en dank te zeggen voor alles wat zij doen. Het lijkt allemaal maar
gewoon: een thuis, zorg voor het internaat, mogelijkheden om te leren en te studeren, etc. Maar vooral de warmte en liefde die ze voor
elkaar hebben.
U en ik weten dat er ook gebroken
gezinnen zijn: maak er toch samen
met de kinderen een mooie dag
van. Een denk ook aan de leiders
en leidsters op onze internaten: zij
nemen in de tijd dat de kinderen op
het internaat zijn, uw taken over.
Gelukkig gebeurt dit in goed overleg en in een goede relatie met
elkaar: zeg ook hen dank. Zorg
geven, er voor elkaar zijn. Het is
niet zo vanzelfsprekend. Ons daarvan bewust zijn maakt ons een beter mens.
Zondag zullen wij tijdens de mis
extra aan de vaders, onze ouders
denken. Wij hopen dat de ouders, de groepsleiding op het internaat,
de kinderen ook de christelijke waarden doorgeven in woord en
daad. Wij zullen dit vanuit het KSCC en pastoraat ondersteunen. Onze geloofsgemeenschap heeft jullie nodig.
Na de heilige Mis is er koffie/thee met wat lekkers – Paul zorgt hiervoor - en voor de kinderen een glaasje ranja en een zakje chips
(geen snoepjes meer).
Namens de crew van het KSCC en de parochie
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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ONDERWEG MET CHRISTUS NAAR DE TOEKOMST
In de eucharistieviering van het jubileum op Tweede Pinksterdag werd de preek gehouden door bisschop em. Ad van Luyn sdb. Hieronder een
samenvatting. U kunt de volledige preek nalezen op onze website.
Tweede Pinksterdag KSCC, Nijmegen 6 Juni 2022
Vandaag gaan we in onze gedachtenis terug naar de stad Jerusalem, waar de apostelen met Maria en andere leerlingen van Jezus op
het Pinksterfeest bijeen waren in hetzelfde huis en waar ze vervuld
werden van de Heilige Geest, die als een hevige wind hen in beweging bracht en met tongen van vuur hun harten vlam deed vatten.

waren in de eerste drie eeuwen van het christendom. Dat is conform
de oorspronkelijke betekenis van het woord “ecclesia”: de samenkomst van gelovigen die door God worden ‘bijeengeroepen’.

Een heel passende dag om als geloofsgemeenschap van ‘mensen
van de Weg,’ (de eerste naam van de Christenen, Hand. 9,2) bijeen
te komen, varende schippers, rondtrekkende circus- en kermisexploitanten, om het gouden jubileum te vieren van 50 jaar sociaal en pastoraal werk, onder de
bezielende leiding van
pater Bernard van Welzenes, die heel zijn actieve
priesterleven van een halve eeuw deze geloofsgemeenschap als pastor is
voorgegaan.

Pas in het begin van de vierde eeuw
werd door Keizer Constantijn in Rome
het eerste kerkgebouw gesticht, de
Sint Jan van het Lateraan. Dit gebouw
werd ‘basiliek’ genoemd, huis van de
Koning (Christus!), en later ook ‘kerk’,
huis van de Heer, (“kuriakos”, van het
woord voor Heer: Kyrios (eleison). Geleidelijk werd deze term van ‘kerk’ in
vele talen steeds meer gebruikt om de
Kerk van Christus aan te duiden, met
accent niet meer op de geloofsgemeenschap die samengeroepen wordt
door de Heer, maar op het gebouw
van samenkomst, de apart staande
‘woning’ van de Heer.

We doen dat hier in het
Schipperscentrum aan de
Waalhaven in Nijmegen,
in deze gastvrije plaats,
waar sinds 45 jaar de gezinnen van de schippers
bijeenkomen om elkaar
en Christus te ontmoeten
in geloof, hoop en liefde.
Precies zoals de leerlingen van Jezus gewoon

Dientengevolge kunnen we ons er vaak op betrappen, dat we uitdrukkingen gebruiken als: “we gaan (zondags) naar de Kerk” (of negatief: ik ga niet meer naar de Kerk). Het gevaar is dan dat de
afstand groeit tussen ons eigen gezin, onze dagelijkse leefsituatie en
de Kerk. We dreigen zo de eigenlijke zin van het begrip kerk als ‘ecclesia’ uit het oog te verliezen: God roept ons om Kerk te zijn, geloofsgemeenschap, op de plaats waar we leven en samenleven,
vooral in onze gezinnen, die door de Heer geroepen zijn om ‘huiskerken’ te zijn, en gezonden om als gemeenschap van huiskerken van
ons geloof te getuigen,, door onze geloofwaardige levenswandel en
door onze daadwerkelijke dienst aan de samenleving.

Sint Jan van het Lateraan
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We mogen Christus niet opsluiten in het Kerkgebouw. Hij is met ons
in het leven van elke dag, ook buiten het kerkgebouw, in ons dagelijks leven, in ons leef- en werkmilieu, op onze vaar- en trektochten.
Hij is de vervulling van Gods belofte door de profeten overgebracht.
Jezus is zelf de “Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14, 6). Hij
gaat ons voor, Hij baant ons de weg, Hij spreekt tot ons en verklaart
ons onderweg Zijn evangelie.
De huiskerken, en zo ook de wereldkerk, worden opgebouwd op
Hem, de Verrezen Heer. Petrus, noemt Jezus in zijn eerste brief “de
levende steen” en nodigt ons uit: “Treedt toe tot Hem, de levende
steen . . laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt die
welgevallig zijn aan God door Jezus Christus” (1 Petrus 2, 4-5). Dat
schrijft de eerste Paus aan alle leerlingen van Christus, aan ieder
van ons, niet alleen aan de priesters en kloosterlingen.
Dat we ons daarvoor de voorbije jaren hebben mogen inspannen,
stemt ons vandaag tot grote dankbaarheid, maar roept ons ook op
tot een enthousiaste inzet in de jaren die voor ons liggen, om de
Heer te ontmoeten op onze levensweg, om Hem ons vertrouwen te
schenken en Hem zonder vrees te volgen, om vanuit ieders huis en
samen als huiskerken van Hem te getuigen door zelf ons geloof ‘geloofwaardig voor te leven’ en dit aan de nieuwe generatie ‘verstaanbaar door te geven’ . . .
+ Adr. H. van Luyn sdb
Bisschop em. Rotterdam
Lees de hele preek op onze website.

Gelukwensen voor de aalmoezenier uit Bazel, Zwitserland.
Beste Bernhard,
Ik hoop, dat dit Mail bij de KSCC aankomt!
Ik heb helaas geen andere mogelijkheid om
je voor je jubileum te feliciteren. Dank je
voor de uitnodiging om daarom naar Nijmegen te komen. Dat is mij helaas niet mogelijk. Maar mijn katholieke collega en ik zijn
van plan, met een vrachtschip naar Nijmegen mee te varen en een bezoek aan je te
brengen. Wij hopen, dat dit nog dit jaar zou
lukken. Natuurlijk zullen wij in te voren berichten.
Nu wens ik jou een gezegende en mooie
viering in de hoop, dat wij ons nog dit jaar
eindelijk weer kunnen ontmoeten.
Met alle goede wensen en beste groeten,
Walter O. Schär uit Bazel
Nog steeds in dienst als Schifferseelsorger
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De lange weg naar “Onderweg in de toekomst”
Door Hans Jacobs

Hooggeëerd publiek, aalmoezenier.
Zoiets, zei hij dan. En ik kreeg een stapel jubileumboeken mee. Aalmoezenier Bernhard van Welzenes wilde een boek. Even heb ik in
die stapel boeken gebladerd.
Toen wist ik het zeker.
Zoiets dus niet. Want daar wonen er al
vele duizenden ongelezen in de boekenkast. Dus toen ik het plan voor dit
jubileumboek presenteerde begon ik
met wat het niet zou worden. Géén
leesboek boordevol informatie waarin
alles en iedereen aan het woord komt.
Géén boek met allerlei belangrijke
mensen.
Wat wordt het dan wél: een boek dicht
bij de mensen die het KSCC zien als
een veilige haven met de aalmoezenier als inspirerende havenmeester.
Een veilige plek om uit te huilen, verdriet te verwerken, troost te vinden in
geloof, maar ook een plek van vreugde waar huwelijken worden gesloten,
kinderen gedoopt.
Daar gaat het boek over.
Over mens zijn onder de mensen, zoals in het vaandel van de aalmoezenier staat, over 50 jaar sociaal en pastoraal werk. Het was een
paar maanden geleden even stil bij de presentatie van mijn plan aan
de aalmoezenier en het bestuur.

Toen gaf ik er nog maar een klap bovenop.
Het wordt óók een boek dat inspeelt op de grote ogen van ongeloof
van buitenstaanders als ze horen wie er allemaal thuis zijn op het
KSCC: de kleurrijke familie van binnenvaartschippers, mensen van
de kermis en het circus.
Ik wil dat het boek deze nieuwsgierigheid een gezicht geeft, zei ik.
Doe maar, zei het bestuur.
Ik heb mijn jas aangetrokken en ben onderweg gegaan. Onderweg
net als de schippers, de mensen van het circus en van de kermis. Zij
zijn onderweg met het ons brengen van goederen, van vertier, van
vermaak, van sensatie en spanning.
Dus was ik samen met fotograaf Michiel Jacobs te gast hier op het schip
om te praten met een uniek mens, de
aalmoezenier. Dronken we koffie aan
boord bij Sander, Lisette, Winand, Monique en Sybilla. Werden we gastvrij
onthaalt bij de kermisfamilie Duijts
Knubben en roken we aan de magie
van het circus bij de dikke deur Maurice
Veldkamp en Pascalle.
Ook waren we in Brabant bij het historische geweten van het KSCC: Cor van
der Veeken.
Daarna begon de soms moedeloos makende zoektocht naar kwalitatief hoogstaande foto’s die de dynamiek van de
aalmoezenier, de binnenvaart, het circus en de kermis laat zien. Een taak die ik samen met mijn echtgenote Tonny vaak met knetterende onderlinge ruzie voor elkaar heb
gekregen.
Met dank aan de fotoleveranciers Jac Weerts, Anja Benda, Atze Lubach van de Bovak, Piet Hein Out, Frank Veldkamp van de Kermis-
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carrousel, het Vaticaan, Gerard Guiking, Expediteur Somtrans,
Gerard Verschooten, Tobias en Rosalie Poppel-Spreen, Johan de
Witte, Rensen Driessen Shipbuilding, Ton van Meegen van de Portliner, Paul Breuker, het LOVK, Peter Roufs, Marcel Bergema, Michiel
Jacobs en mijn eigen foto’s.
Met het hele pakket aan interviews, foto’s en mijn plan als leidraad
ging ik met mijn grafisch vormgever John Verhees, waarmee ik al
ruim 30 jaar samenwerk om een geheel eigen gezicht te geven. En
daar is het dan wat het wél is geworden. Een lekker en vermakelijk
(vind ik zelf) kijk en leesboek met korte verhalen, heel veel foto’s van
bijzondere mensen die onderweg zijn in de toekomst.
Een ode aan de gouden, inspirerende aalmoezenier en de dynamische bedrijfstak op de rivier, tussen de draaimolen en botsauto’s en
binnen de piste van het circus.
Hooggeëerd publiek: komt het zien, ga over de loopplank en maak
kennis met een levende kerk in het hart van een bijzondere en nog
altijd sprankelende gemeenschap.
Het boek kost € 15,-Zelf ophalen
Als u het boek ophaalt op het KSCC Centrum Nijmegen zijn de
kosten € 15,-- en kunt u dit contant betalen.
Per post
Voor verzendkosten en verpakkingsmateriaal moeten wij echter
€ 5,-- berekenen, zodat dit op € 20,-- totaal komt.
Dit kunt u dan overmaken op onderstaand bankrekeningnummer
onder vermelding van Jubileumboek met uw
naam/adres/woonplaatsgegevens.
Landelijke Parochie B.C.K.: NL21 RABO 0314 9086 25
BIC: RABONL2U
Stuur tevens een mail naar: info@kscc.nl waarin u uw bestelling
plaatst.
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Ons 50 jarig jubileum in beeld
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni is het dan eindelijk zover. De
uitgestelde viering (van Tweede Kerstdag 2021) van het 50-jarig jubileum kan beginnen.
Even is het spannend of we het droog kunnen houden, maar gelukkig gaat het goed. De hele dag is een mooie dag geworden met een
opkomst van meer dan 350 genodigden. Het begint met de eucharistieviering met celebranten: bisschop em. Ad van Luyn; Provinciaal
Wilfried Wambeke; landelijk aalmoezenier Duitsland Sascha Ellinghaus (voor de kermis en circus) en natuurlijk aalmoezenier Bernhard
van Welzenes. De mis wordt muzikaal ondersteund door het jongerenkoor Quintessens van de parochie ‘De Goede Herder’; KSCC
Kerkkoor en zanger Jacq Verkerk.
Na afloop van de viering is het feest verplaatst naar het partyschip
‘Jules Verne’.
Daar werd koffie en thee geserveerd met een broodje. Gevolgd door
een lekkere oliebol die ons geschonken is door de familie Duyts –
Knubben. De 500 oliebollen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Buiten begint het te regenen.
Het wordt tijd voor de toespraken en het aanbieden van het jubileumboek: ‘Onderweg in de toekomst’ geschreven door Hans Jacobs.
De aalmoezenier werd toegesproken door o.a. Dick Wijte, voorzitter
van de Landelijke Parochie; Atze Lubach namens de kermisbonden;
Ad Lansink, voormalig politicus; Paul Goris, namens de CBRB; Cristine Beutler – Lotz, dominee Evangelische Schaustellerseelsorge; Albert Ritter, namens ESU; Fransina Sipkema, namens de
Vrouwenbond van Kermisexploitanten; Annette Schwer, namens ENTE en Johannes Reinders, namens Grieth Schifferverein.
Rond 15.00 uur is het feest afgelopen en ging iedereen vrolijk en voldaan huiswaarts.
Foto’s: Michiel Jacobs, Frank Veldkamp.

Bekijk alle foto’s op onze website.
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NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ

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

REINPLUSFIWADO.COM
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

In de verte, en dat kan al binnen twee kilometer zijn, is
een kerktoren waarneembaar en de wandelaar vraagt zich
af of die haan op de punt bij dat dorp hoort waar de pauze was
gepland. We zijn misschien anders of minder intens gelovig dan zo’n
vijftig jaar geleden, zolang het gebouw er staat en niet direct naar
een smartphone wordt gegrepen blijven deze memorabele gebouwen de eerste blikvanger in buitengebieden en in enkele middelgrote
steden. En in welk deel van het land of in andere landen je ook onderweg bent, markante punten worden altijd gezocht. Dat kan een
vuurtoren zijn, maar ook een kasteel op een heuvel of een berg.
Wellicht is het opgevallen dat er de laatste jaren diverse uitkijkpunten
zijn gevormd die het overzicht vergroten, over een natuurgebied,
over een uiterwaarde, maar ook over een sluizencomplex. Het is altijd goed om die op te nemen is een fiets- of wandelroute.
Toch is het spontaan uitstippelen van wandelroutes vaak nog een
hele opgave. Steeds meer waterlijnen bijvoorbeeld worden onderbroken door nieuwe woonwijken, door particuliere bedrijven of hele bedrijventerreinen. Herinrichting van het wegennet waar fietspaden en
looproutes worden losgekoppeld van het gemotoriseerde verkeer,
kunnen mooie omleidingen tot gevolg hebben of simpelweg oversteken onmogelijk maken. Het is goed dat op velerlei terrein wordt gewaakt voor de bereikbaarheid van de paden en aan de andere kant
is het ook van belang dat er gebruik gemaakt wordt van de beschikbare infrastructuur, zodat de beheerder steeds wordt gestimuleerd
om deze goed te onderhouden, zoals iets eenvoudigs als snoeien en
de verzorging van de bebording en van de tegels of de asfaltlaag.
Het is een open deur, maar de Vierdaagse van Nijmegen van dit jaar
is in zicht. Nog ruim vier weken scheiden ons nu (16 juni 2022) van
de start. De voorbereiding is op alle fronten in volle gang. Misschien
moeten de deelnemers nog diverse kilometers wegwerken om de
conditie te optimaliseren. Maar onderschat de deelname aan de verzorging niet, uiteraard voor alle deelnemers en in dit geval ook zeker

binnen het KSCC. Rustposten opbouwen, de versnaperingen en
dranken bereikbaar plaatsen, de registratie, het opruimen en de locatie weer schoon achterlaten behoren tot het ritueel. Verder op de basis in de Waalhaven alles weer op orde brengen voor de volgende
dag. Om hieraan te kunnen meedoen geeft een even grote voldoening als het wandelen over de Via Gladiola. Het is nog steeds mogelijk om (een deel van) de Vierdaagse mee te draaien. Een
e-mailbericht naar roloman89@hotmail.com of een telefoontje naar
06-12602093 is snel gedaan.
Wie door het Nederlandse wandelprogramma bladert, zal de volgende wandeltochten in beeld krijgen:
18 en 19 juni 2022
Michaelmars in Nijmegen
Afstanden: 10-15-20-30-40 km
Startpunt: gebouw Roomsch Leven Heijendaalseweg 239 6525 SG
Nijmegen
www.michaelmars.nl tel.: 024-3557227
Lees verder

Foto door Daniel Reche

← terug naar pagina 1
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Niet dat het meer van belang is dan de voorgaande jaren, maar zeker meer
voelbaar na de inval van Rusland in Oekraïne: het vluchten en achterlaten van
de eigen omgeving en de eigendommen wegen zwaar en hulp en een luisterend oor zijn al snel nodig. Van 18 op 19 juni worden in zes Nederlandse steden de Nacht van de Vluchteling gehouden. 20 of 40 kilometer wordt er
gewandeld en dat kan in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg en
in Nijmegen. In de laatste plaats is de start bij Stichting Hubert aan de St. Hubertusstraat 10. Meer informatie is er via www.denachtvandevluchteling.nl te
verkrijgen.
18 en 19 juni 2022
De Braoiersloop in Beneden-Leeuwen
Afstanden: 15-30-40 km
Startpunt: Braoiershonk Korte Brouwersstraat 15,
6658 AC Beneden-Leeuwen
t.gelder28@upcmail.nl
tel.: 06-24274857
26 juni
21e Mariken van Nieumeghentocht
Afstanden: 5-10-15-20-30-40 km
Startpunt: kantine voetbalclub De Trekvogels Luciaweg 25,
6523 NK Nijmegen
www.wios81.nl
tel.: 024-3581145
Op 18 juni zijn er wandeltochten in Zevenaar en Spijkenisse, op 19 juni is er
een wandeltocht in Escharen, van 21 tot en met 24 juni zijn er Avondvierdaagsen, o.a. in Beek-Ubbergen, zijn er op 25 juni wandeltochten in Duiven, Huissen en Dordrecht. En tot slot kan er worden gewandeld tijdens de
georganiseerde tochten in Ede en in Breda op 26 juni.
Indien de krachten nog voldoende aanwezig zijn, probeer het lichaam door beweging in conditie te houden.
Op www.wandel.nl zijn voor alle delen van Nederland ook nog nieuwtjes over
diverse wandelmarsen terug te vinden. Veel plezier.
Henry Mooren

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 15

Traditionele Schippersmis Doornenburg
De traditionele Schippersmis van schippersvereniging
,,Sterreschans” uit Doornenburg wordt dit jaar op zondag 3 juli
gevierd. Dit jaar zal de viering buiten worden gehouden worden
op de Sterreschans naast Restaurant Rijnzicht in Doornenburg.

De viering begint om 15.00 uur. De muzikale omlijsting zal dit keer
worden verzorgd door het gemengd koor Jubilate uit Gendt.
Celebrant is, uiteraard, onze aalmoezenier Bernhard Van Welzenes
sdb.
We hopen u allen te ontmoeten op zondag 3 juli, naast Restaurant
Rijnzicht in Doornenburg.
Peter van Megen
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WIE - WAT - WANNEER ?
Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbije jaren.
Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van een
binnenvaartgemeenschap van (soms lang) vervlogen tijden en
vormen ze een wezenlijk onderdeel van ons erfgoed. Het KSCC zet
zich in om het erfgoed waar mogelijk te beschermen en uit te
dragen. Dat doen we onder meer door het publiceren van oude
foto's.
Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zijn we op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto 23.
Wie zijn dit en waar en wanneer is het? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 23.
Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

a Ha
H
a
H
a
Ha H

MOP
Twee vogels zitten in een boom.
Plotseling komt er een straaljager langs.
Zegt de ene vogel:
- Tjonge, die gaat hard!

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

23

Ha Ha

Zegt de andere:

Ha

- wat zou jij doen als je

staartveren in de fik staan?

Ha

← terug naar pagina 1
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Zijn uw actuele adresgegevens
zoals uw e-mailadres bij ons bekend?

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

DOOP
Op zaterdag 11 juni is Jasmina Aurelia Tullemans
gedoopt. Dochtertje van Christian Tullemans en Melinda
Tullemans – Ravlic en zusje van Sanja.
Jasmina werd door aalmoezenier Bernhard van Welzenes
sdb gedoopt op het KSCC Parochiecentrum.

Op zondag 12 juni is Maicy Mina Andrea van Fessem gedoopt.
Dochtertje van Kelly en William van Fessem – Thiecke en zusje van
Jaylinn en Fienne. Maicy werd door aalmoezenier Bernhard van
Welzenes sdb gedoopt op het KSCC Parochiecentrum.

HUWELIJK
Op zaterdag 30 juli zal het kerkelijke huwelijkssluiting van Frederik
Terwindt en Maureen Wouters plaatsvinden in de kerk Chieso di
San Giovenale van Orvieto, Italië. Aalmoezenier Bernhard van
Welzenes sdb zal bij het huwelijk assisteren.
OVERLEDEN
Op zondag 5 juni is, in de leeftijd van 82 jaar, Anneke Blokker –
Blokhuis overleden. Echtgenote van Thijs Blokker.
De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats op maandag
13 juni in crematorium Waerdse Landen te Heerhugowaard.
Correspondentieadres: Dorpsstraat 46, 1734 JH Oude Niedorp.
Op vrijdag 10 juni is, op de leeftijd van 62 jaar, Richardus
Lambertus Johannes (René) Vos overleden.
De afscheidsdienst is op donderdag 16 juni gehouden in het KSCC
Schipperscentrum te Nijmegen. Aansluitend heeft de begrafenis in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Mesdagstraat 27, 6566 ZJ Millingen aan de
Rijn.
Op woensdag 15 juni is Bep Hoefnagels in het ziekenhuis van
Heerlen overleden. De uitvaart van mevrouw Hoefnagels is op
donderdag 23 juni. Nadere gegevens volgen later. Zie onze
familieberichten op onze website.
Correspondentieadres is: Dorpstraat 59, 6102 TS Echt.

← terug naar pagina 1
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17-6 Martijn van der Donk; mevr. Riet Wendt-Vermeeren
vh “Labor”.
18-6 Leonard Wildebeest; dhr. Jan Stenssen; Frank Wennekes;
Sandra Abbing.
19-6 Mevr. Sandra Wanders; Bianca Keuvelaar, m/s “Adato”;
Hans Lentjes vh m/s “Omega”; Fija Kruyt-Kieboom,
m/s “Cinderella”.
20-6 Mevr. Paulien Leensen, mevr. Andrea Jongeneel-Derksen;
Nelly v. Megen-Niels; Peter Leensen; Noor Heijmen.
21-6 Mevr. Ria Driessen; dhr. Jan van Oyen; Truus van Megen;
Tim Geutjes; Johanna Strijp-van Schijndel; Kris Reisma;
Mattijn Michielse “Wiki”.
22-6 Mevr. Jolanda Derksen; mevr. Jolanda Mooren-Wanders;
Suzanne Foekens.
23-6 Dhr. Wim de Bruin; Monique Meesters; Jasper Oome;
dhr. Sander Prins.
24-6 Dhr. Pascal Boon, dhr. Alexander Bouwens; Niels Janssen;
Jenny Lameijer-Kyriakopoulos.
25-6 Ria v/d Wijgaart-Burgers.
26-6 Vivian v/d Wijgaart; Christa Stevens, m/s “Petronella”;
mevr. Marie Mooren-Broekmeulen; Angelo Eleveld;
Jan de Jong; Yvonne Meering.
27-6 Gerda Vermeeren-Dombeek; Bauke Scholten.
28-6 Riet Wennekes-Buil, m/s “Laurina”.
29-6 Dhr. Sammy Koks; Roxanna Brands, m/s “Christiaan”;
Ingrid van Oyen, v/h “Belvedere”; Annie Bos-Heijmen;
Jaco Robben; Dennis Peters.
30-6 Annie Sep-Tonissen; Rik van Megen.

ZONDAG 19 JUNI 2022
Sacramentsdag en Vaderdag:
mevr. Bep Hoefnagels in Echt, dhr. Theo Roelofs,
dhr. René Vos,
dhr. John Kluwen en familie,
dhr. George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
mw. Jopie Kerkhof-Sep, dhr. Bertus Kerkhof,
ouders Bosman-van Leeuwen,
ouders Buil-Wanders en overleden familieleden,
ouders Cris en Jetty Brands-Krootjes, Christiaan Brands,
Willem en Marijke van Loon-Moonen,
dhr. A. Biemans, Co Geerts en Christ Geerts,
dhr. J. van 't Veen genaamd John Bertine en Raymond,
dhr. C. Nieuwenhuizen aalmoezenier van de scheepvaart,
mw. A. Wigman-Brink en dhr. Ben Wigman,
dhr. Herman Joosten en overleden familie Kuijten-Joosten.

ZONDAG 26 JUNI 2022
dhr. John Janssen sr., dhr. Henk Verberck sr., dhr. Johan Wennekes,
ouders van Angelen van den Heuvel,
pater M. Verhaeghe schippersaalmoezenier,
Femmy Lagarde-Lenten ms. “Femmy”, mw. E. van Oijen-Schuldink,
dhr. Jo Janssen, mevr. Brigitta Janssen-Rutten,
George Wendt en Aloys Wendt, ouders Frans en Floor Huibers.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

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

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

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

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

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

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

* Dhr. Theo Driessen.
ZWIJNDRECHT, KRAMMER 45, 3332 VG.

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

* Dhr. Martin van der Kleij (Hanson).
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Dhr. Tom Meeuwsen.
NIJMEGEN, JOACHIM EN ANNA. GROESBEEKSEWEG 327, 6523 PA.

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

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.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN juni/juli 2022
Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzij anders aangegeven. 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 Binnenvaartmuseum Nijmegen open.
16.00 uur

Elke dinsdag

18.15 uur KSCC Kerkkoor repetitie.

Elke woensdag 10.30 uur Repetitie van het koor De Waalkanters.
Vrij. 17 juni

17.00 uur Inzegening mts Monaco in Werkendam

Za. 18 juni

9.30 uur

ALV van de CBOB in de Koningskerk Rotterdam.

Zo. 19 juni

11.00 uur

Vaderdag. H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum.

Ma. 20 juni

Wo. 22 juni

Do. 23 juni

12.00 uur

Bespreking met mevrouw Käthe Laumans, voorzitter Raad van Bestuur Meander.

Music makes me happy. Muzikaal optreden voor
onze Oekraïense gasten in Nijmegen. Nederlandse
liedjes gezongen door SingerGertje en singer14.00 uur
songwriter Paul de Graaf.
Entree: vrij. Iedereen is welkom.
Aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Afscheid directeur Annette Schwer voor kermis en
16.00 uur circuskinderen in Noordheim-Westfalen in
Duitsland
Haringparty. KSCC Soos met… organiseert een
11.30 uur haringparty ter afsluiting van het seizoen. Met optreden van het Waalkanterskoor.

Zo. 26 juni

11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.

Do. 30 juni

12.00 uur Vergadering NPRC

Zo. 3 juli

11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Zo. 19 juni

10.30 uur

Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een
bestuurslid aanwezig.

Zo. 26 juni

10.30 uur

Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een
bestuurslid aanwezig.

Zo. 3 juli

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 KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
Zo. 26 juni

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

← terug naar pagina 1
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Doop mts Synthese-18 woensdag 15 juni
De dieselelektrisch aangedreven tanker Synthese 18 is afgebouwd bij De Gerlien van
Tiem. Na een geslaagde proefvaart op 25
mei is het op woensdag 15 juni in Rotterdam
gedoopt en ingezegend door aalmoezenier
B. van Welzenes sdb.
Het casco is in opdracht van HGK Shipping
gebouwd. Het schip heeft een afmeting van
110 x 11,45 meter en beschikt over 7 RVStanks van 380 kuub elk en 6 slobtanks. Het
schip wordt dieselelektrisch aangedreven en
heeft 3 L-Drives met Scania DC 13 motoren
van 405 kw en 4 generatorsets van 300 kw.
Wij wensen HGK Shipping en schip en bemanning een behouden vaart.
Doop mts Monaco op vrijdag 17 juni
Op vrijdag 17 juni wordt het schip mts Monaco van Marbia Shipping BV omstreeks 16.15
uur gedoopt door aalmoezenier Van Welzenes sdb. Het schip ligt afgemeerd bij Hoogendoorn in de Beatrixhaven te Werkendam.
Na de doopplechtigheid zal de overdacht
plaatsvinden.
MTS Monaco heeft op 9 juni een aantal zeewaardigheidstesten succesvol afgerond.
RensenDriessen Scheepsbouw ontwierp en
leverde de romp met een afmeting van 135 x
17,50 meter. Den Breejen Shipyard zorgde
voor de uitrusting namens Marbia Shipping.
Wij wensen Marbia Shipping en MTS Monaco en haar bemanning een veilige reis.

Wist u dat wij een officiële
trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?

← terug naar pagina 1
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Zomerkermis in Nijmegen
Je kunt tijdens de zomerkermis Nijmegen van zaterdag 18 juni
tot en met zondag 26 juni een dikke week lekker zwieren en
zwaaien en genieten van de heerlijkste lekkernijen. Supergezellig voor een dagje uit in Nijmegen.
Deze zomerkermis wordt gehouden op de Waalkade, in de Hoogstraat en tegenover De Lindenberg. De kermis is dagelijks van 13.00
– 23.00 uur en in het weekend tot middernacht. Van eendjes vissen
tot een schiettent en van oliebollen tot snoepkraan. Er is voor ieder
wat wils op de zomerkermis in Nijmegen. Geniet van dit evenement
voor zowel jong als oud!
Op woensdag 22 juni is er tussen 13.00 en 14.00 uur een prikkelarme middag. De attracties maken dan minder geluid, de knipperende
verlichting gaat zoveel mogelijk uit en de snelheid van de attracties
wordt verlaagd.

← terug naar pagina 1
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Veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe als traditie
terug van weggeweest

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe 2022 ©Goffe Struiksma
Driemaal is scheepsrecht voor het goede doel Ambulance Wens
die de opbrengst van 113.500 euro in ontvangst mocht nemen.
Dinsdag 14 juni 2022, Scheveningen – Vanmiddag is op de visafslag
van Scheveningen het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild voor
een recordbedrag van € 113.500. De opbrengst van de veiling van
het eerste haringvaatje, is dit jaar geschonken aan Stichting Ambulance Wens. Door het uitbrengen van het laatste bod is de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) de trotse eigenaar van
het eerste vaatje met de vangst van 2022. Deze traditionele veiling
heeft gedurende twee jaren corona moeten wachten op hervatten.
Des te meer is deze mooie cheque voor Ambulance Wens een kwestie van ‘driemaal is scheepsrecht’. Vanaf woensdag 15 juni is de Hollandse Nieuwe weer in het land verkrijgbaar.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 24

EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST:

HARINGPARTY
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat er weer een Wandelgang bijeenkomst gaat plaatsvinden op het
schip de Eivissa!
We hopen u allen op donderdag 23 juni
welkom te heten met een hapje en
drankje op de Eivissa aan de Uilenkade
te Zwijndrecht
aanvangstijd is 17.00 uur

← terug naar pagina 1
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Vakantiegroeten van Hennie en Henk, Frank en Ria uit
Earnewâld, Friesland.
We schrijven de laatste mailinfo voor dit schooljaar. Het is terugzien
op een bewogen jaar. Lees de hele Mailinfo op onze website.
Het internaat ‘De Meerpaal in Capelle aan de IJssel dat na dit schooljaar definitief haar deuren moet sluiten.
Na 2 jaar afwezigheid hebben we weer samen met het LOVK, een
stand ingericht op de Maritieme Industry beurs. Het LOVK mocht een
aantal kinderen inschrijven. Daar begint toch de toekomst voor het
internaat.
De circus en kermis exploitanten hebben na 2 jaar stilstaan ook weer
hun tenten en kramen kunnen opzetten. De rijdende school mocht er
weer op uit.
Wij wensen u en jullie allen een prachtige zomervakantie toe!!
Hartelijke groet, Corne Kuup

← terug naar pagina 1
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Verolme Trust en het Maritiem Museum enthousiasmeren samen kinderen voor techniek
Uitdagingen in de maritieme sector vragen om innovaties en lef
Rotterdam, 9 juni 2022 - De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Museum in Rotterdam verlengen vandaag hun samenwerking om meer leerlingen van het basisonderwijs, VMBO en
technasia in heel Nederland enthousiast te maken voor techniek. Met het doel hen te inspireren die vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor ‘de uitdagingen van morgen’.
De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Museum investeren, in
nauwe samenwerking met het onderwijs en innovatieve partners uit
de maritieme industrie, al vijf jaar met succes in interactieve lesprogramma’s op het gebied van techniek, innovatie en scheepsbouw ten
behoeve van het basisonderwijs, VMBO en technasia.
Succesvolle techniekeducatie

Bij de hernieuwing van het contract benadrukte de voorzitter van de
Stichting Verolme Trust het succes dat de partijen tot dusver behaalden door hun samenwerking op het gebied van techniekeducatie.
Voorzitter Gert van Veen: "Het Maritiem Museum ontplooit veel activiteiten op dit gebied, waaronder de boeiende Offshore Experience.
Reden voor de Verolme Trust om de komende vijf jaar opnieuw van
harte deze activiteiten te ondersteunen." Scheepsbouwer Cornelis
Verolme (1900-1981), oprichter van de trust, zorgde ervoor dat zijn veelal jonge - werknemers moderne technische opleidingen kregen.
“Hij begreep als geen ander het grote belang van technisch research, ontwikkeling en opleidingen in ons land. Dit is nog steeds
actueel en daar zetten wij ons graag samen met het Maritiem Museum voor in.”.
Chris Opgenoort, directeur
bedrijfsvoering van het Maritiem Museum: “We moeten
voorbij onze eigen horizon
durven kijken en onze kinderen 21e eeuwse vaardigheden aanleren die hen
voorbereiden op de toekomst. De beroepen in de
maritieme wereld vergen in
hoge mate vaardigheden als
creativiteit, kritisch denken,
probleemoplossend vermogen, communicatie en collaboratie. Het Maritiem
Museum wil daar met techniekeducatie programma's
aan bijdragen.”

Foto: zittend aan de tafel Gert van Veen (voorzitter Stichting
Verolme Trust) en Bert Boer (directeur Maritiem Museum)
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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.

De fiets was een juweeltje. Zo een had ik nog
nooit gehad. Wat een verschil met dat oude
kreng dat ik eerst had. Achteraf gezien heb ik
me altijd het lazarus getrapt. Deze vloog vooruit.
We blijven nog enkele dagen op het steigertje
liggen en gaan op de fiets de hele omgeving
verkennen. Die is prachtig! Ook het weer
werkt goed mee: elke dag prachtige zonneschijn. Als we denken dat we alles gezien
hebben, vertrekken we naar Hengelo. Daar
worden we in de vroege ochtend weggejaagd.
De ligplaatsen zijn hier voor de beroepsvaart.
Dus wegwezen! We varen naar Almelo en
daar hebben we meer geluk: een plaatsje van
een daalder met ons tweetjes tegen een
groen kantje. Geen havenmeester te zien. Dat
mag hier in Holland wel in de krant.
Als we Almelo hebben gezien varen we naar
Coevorden. Daar zijn we nog nooit geweest.
Het is een aardige plaats en je kunt er ook
mooi liggen. Zondags gaan we naar Center
Parcs. Dat is niet ver fietsen. Je kunt er fijn
zwemmen en er is een grote glijbaan met water. Daar hoef je ook geen honger te lijden,
want er is van alles te koop. Als we 's avonds
terugfietsen hebben we een leuke middag ge-

had. Van Coevorden gaan we richting Noordsche Schut. Voor het sluisje ligt het vol met
jachten. We kunnen maar net een plaatsje
vinden en liggen uiteindelijk mooi onder de
bomen. Het is zeer warm, dus we zetten de
tafel en stoelen aan de wal onder de dikke
boom. Mijn liefje, wat wil je nog meer. We horen van de buren dat je, als je een eindje het
land in fietst, aan een grote plas komt. Daar
kun je goed zwemmen. Wij de volgende dag
er op af. Het water zag er goed uit en zelfs op
de diepste plaatsen kon je nog niet verdrinken. Als je er in stond kwam je net met je
hoofd boven water. Het was groot, maar gelukkig niet druk. We waren 's avonds mooi
bijgekleurd en hadden het goed naar onze zin
gehad. Hoogeveen is daar vlakbij en we zijn
er ook een keer naar toe gefietst.
Toen we daar ook weer alles gezien hadden
zijn we door het sluisje voor ons geschut. Zo
kwamen we op de Hoogeveense Vaart. Dat is
een nieuw kanaal en daar kunnen ook grote
schepen komen. Het gaat richting Meppel en
daar gaan wij dus ook naar toe. In Meppel
neemt Miek de trein naar Nijmegen om haar
moeder en het gezin van Thea een bezoek te
brengen. Mijn zwager vaart naar Zwartsluis
om bij zijn schoonzoon te gaan liggen, die
daar op de werf zit. Als Miek terug is, willen
we Giethoorn wel eens gaan bezoeken. We
zijn er geweest, maar dat was geen succes.
Van Meppel naar Giethoorn is maar een paar
uur varen. In Giethoorn ligt alles vol met jachten. Het is een echt toeristenplaatsje. Ik zag
een klapbrug en dacht dat er voorbij die brug
wel palen zouden staan. Dat was ook zo en

daar gingen we dus vastmaken. We hadden
nog geen touw aan de wal of er stopte een
luxe auto. Daar springt een vent uit. Hij pakt
zijn jasje met gouwe knopen, trekt dat aan en
zet een grote witte pet op. Hij loopt naar me
toe en zegt: ik ben de havenmeester.
Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK Dordrecht
078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen
078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein
06-232 25 399
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen
14 0 24
Bureau voor Rechtshulp
0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst
0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep
024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst
0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen
06-225 25 998
Havendienst Nijmegen
06-461 95 473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)
088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden
0162-52 17 82
—------------------------------------------------------ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)
0900-88
Waterpolitie
0900-88
Meld Misdaad Anoniem
0800-70
Brandweer
088-457
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144
—-------------------------------------------------------

44
44
00
50 00
71 44

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

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

Volg het KSCC op:

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