
Binnenvaartdagen Zwĳndrecht

Op 9, 10 en 11 september ben je tussen 12:00u en 23:00u
van harte welkom op het grootse binnenvaartevenement
van de regio! Op het programma staat het optreden van
diverse DJ’s, shanty- en visserskoren en de meidenband
OG3NE en haal een mooie ballon bĳ de ballonnenartiest.
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Van de bestuur- en directietafel

De vakantieperiode ligt achter ons. Het activiteitenjaar van
het KSCC en het pastoraat gaat 15 september officieel
starten met een feestelĳke dag, die begint om 11.00 uur.
Tĳdens deze dag zullen vier panelen in de grote aula
onthuld en ingezegend worden.

Zondag aanstaande: Ziekenzondag

De zorg voor de zieken heeft een centrale plaats in onze
activiteiten. Mensen van onze bezoekersdienst bezoeken
regelmatig de zieken of mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Het is goed dat het pastoraat de namen
van de zieken kent.
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Van de directietafel

De vakantieperiode ligt achter ons. Het activiteitenjaar van het KSCC
en het pastoraat gaat 15 september officieel starten met een
feestelĳke dag, die begint om 11.00 uur.

PROGRAMMA:

• Opening door aalmoezenier.
• Diavoorstelling van activiteiten van het afgelopen seizoen.
• Introductie van diverse activiteiten voor het nieuwe seizoen.
• Muziek met Han Verhagen (accordeon).
• Barbecue.

Tĳdens deze dag zullen vier panelen in de grote aula onthuld en
ingezegend worden van de geschiedenis van het ouderlĳk schip van
Frank Antonie van Alphen. Men krĳgt een inkĳkje in de geschiedenis
die het schip maar ook de familie hebben meegemaakt. Er zal
gezorgd worden voor een lunch en aan een drankje zal het ook niet
ontbreken. Een woord van dank aan de leden van de Soos met…
die de organisatie van de dag weer voor hen rekening hebben
genomen.
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Van de directietafel

Zondag aanstaande: Ziekenzondag

De zorg voor de zieken in onze gemeenschap heeft een centrale
plaats in onze activiteiten. Een aantal mensen van onze
bezoekersdienst bezoekt regelmatig de zieken of mensen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. De namen van een aantal van
hen worden genoemd in de lĳst van de misintenties.
Het is goed dat het pastoraat de namen van de zieken kent. Deze
worden gepubliceerd alleen met toestemming van de zieken of de
familie. Waarom stelt het pastoraat het op prĳs? Ten eerste om de
zieken ook met een gebed en als het kan met een bezoekje te
ondersteunen.
Ten tweede wanneer onverhoopt het einde van een zieke nadert,
hem of haar nabĳ te zĳn met het sacrament der zieken. En ten derde
wanneer iemand overleden is en men dat wil, voor te gaan in een
uitvaart-, begrafenis- of crematieviering.
Daarbĳ wel de opmerking dat het pastoraat geen pastorale
grootgrutter is.

Natuurlĳk merken ook wĳ dat kerkelĳke vieringen niet meer ‘in’ zĳn.
Kinderen, zeggen wĳ, gaan nooit meer naar een kerk. Pa of ma
(omdat ze ouders zĳn ook niet meer) volgen nog wel elke zondag
onze livestream mis of de heilige Mis op de tv.
Uitvaartleiders gaan vaak voor om de uitvaart zo mooi mogelĳk te
maken. Zĳ bouwen in een week een relatie met de familie op, maken
het mooi met kleedjes, kaarsjes etc. Maar wat wĳ als zoekende en
tastende gelovige missen is de boodschap van Leven, een
boodschap van hoop en perspectief. Er is meer dan: ”er zal wel iets
zĳn“.

Wanneer mensen na een uitvaart naar huis, naar boord of naar de
wagen gaan moet er meer zĳn dan : “o het was mooi”. Neen, ik
probeer de familie en de aanwezigen meer mee te geven. Meer dan
de mooie klanken van de muziek, licht van de kaarsjes. Ik probeer
hen en mĳzelf een zending mee te geven. Leef op het fundament
van de 10 geboden, leef vanuit de kracht van de bemoedigende
woorden van Jezus, leef en geef elkaar perspectief om te overwegen
wat het leven is. Wat de toekomst brengen mogen ligt in ’s-
Heerenhand, of ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’.

De slogan van dit jaar van het KSCC en het pastoraat was : ons
welzĳn is onze zorg. Daarin past de zorg voor de zieken, de zorg van
hen die er om heen staan. Daarin past het gebed en een kaarsje
voor hen. Daarin past dat wĳ zelf dankbaar en bewust leven. U kent
de spreuk: ‘gezonde mensen hebben duizend wensen, een zieke
maar één.’
Zondag vieren we de heilige Mis in dit teken. We houden ook een
collecte. Wĳ houden de collecte niet voor het Kankerfonds, maar
voor kinderoncologie van het Radboudziekenhuis die zorgt voor
kinderen die kanker hebben.
Waarom daarvoor gekozen? De opbrengst wordt besteed aan
kinderen dicht bĳ huis.
Van harte welkom en geef en geef gul.
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Van de directietafel
Wandelgang

Donderdag 8 september begint de sociëteit de wandelgang in het
Devel restaurant in Zwĳndrecht. Donderdag 1 september was er een
bestuur- en commissieledenvergadering. Daar zĳn de lĳnen van het
komende seizoen uitgezet. Het zĳn bĳeenkomsten en ontmoetingen
met het hele pallet van bedrĳven gerelateerd aan de binnenvaart:
verzekeringen, scheepvaartbedrĳven, banken, overheden etc.

Informatie vindt op de website van De Wandelgang

Openscheepvaartdagen Zwĳndrecht

Afgelopen weekend waren de haven- en transportdagen in
Rotterdam. Een enorme menigte die een kĳkje in de binnen- en
zeevaart heeft genomen. Maar vrĳdag 9 september worden de
Openscheepvaartdagen in Zwĳndrecht om 12.uur geopend.
Een blik op de weer-app laat zien dat er kans is op regen. Het is
natuurlĳk een dubbel gevoel: de natuur snakt naar regen en wĳ
willen dat het tĳdens de openscheepvaartdagen droog blĳft. Hopelĳk
’s nachts regen en overdag tĳdens de openingstĳden droog.

Jaarvergadering ENTE

Vrĳdag aanstaande (9 september) vindt ook de jaarvergadering van
de Europese onderwĳs organisatie voor de kinderen van de reizende
bevolking, ENTE, plaats in het bureau van de Rĳdende School in
Geldermalsen.
Het presidium heeft de vergadering goed voorbereid. Naast de
financiën en overzicht van activiteiten wordt er extra aandacht
gevraagd aan de leden om hun netwerk uit te breiden en met elkaar
te delen. Kermis, circus en binnenvaart bewegen zich over de
landsgrenzen.
Wĳ hopen via de parlementariërs in Brussel dat er nog meer druk
gelegd wordt op landelĳke politici om onze kinderen te voorzien van
goed en degelĳk onderwĳs. In de Rechten voor het Kind,
afgesproken tĳdens een vergadering van de verenigde Naties in
1954, staat dat ieder kind recht heeft op onderwĳs. Door het reizen
en trekken van onze kinderen stuit de uitvoering op praktische
problemen. De leden van ENTE zetten zich hiervoor samen met de
overheden in.

https://www.dewandelgang.nl/
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Van de directietafel

‘Vernieuwd’ reizend circus

Vrĳdag 9 september wordt in Heerlen een nieuw groots Nederlands
Circus opgestart: Circus Hollandia. Het is een initiatief van de
Duursmagroep en een weder opstart – dit woord klopt niet helemaal
– van het circus Renz.
Attributen uit de voormalige circus Renz worden hergebruikt. De
initiatiefnemers geven het reizende circus weer een nieuw elan.

Lees meer over het initiatief op hun nieuwe website.

Kermis missen

In deze Christoffel Nieuwsbrief en op de website vindt u foto’s van de
Misvieringen in de autoscooters tĳdens diverse kermissen in Oss,
Budel en Roosendaal.
Het waren prachtige verbindende vieringen. De vieringen kwamen
tot stand door de inzet van de kermiscommissies, de gemeenten, de
exploitanten met hun medewerkers, de koren, pastorale
medewerkers en het pastoraat voor kermis, schippers en circus.
Natuurlĳk mogen de bloemisten niet worden vergeten. Evenals de
schenkers van oliebollen, wafels en zuurstokken, koffie en last but
not least de technici voor beeld en geluid en de journalisten van de
media. Met elkaar zĳn het inspirerende vieringen geworden.
Vieringen met een zending.
Dit jaar zĳn er enkel vieringen via livestream uitgezonden. De
vieringen zĳn door mensen goed meegevierd of later bekeken.

Op de foto wordt de aalmoezenier geflankeerd door de wethouders Thĳs van
Kessel (links) en Dolf Warris (rechts). Laatstgenoemde is dit jaar 2022 en de
komende drie jaren de nieuwe kermis wethouder van Oss. Uiterst rechts
staat Atze Lubach, voorzitter van de BOVAK.

https://www.circushollandia.nl/circussen/nationaal-circus-hollandia/
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Van de directietafel

Vrĳdag 2 september was de Glaciuskerk in Luxemburg een heilige
Mis voor de kermisexploitanten met hun medewerkers. De
Schueberfouer zoals deze kermis heet die 20 dagen duurt is de
moeite waard te bezoeken.
Een zeer grote opkomst. Pastoor Patrick Müller is voor hen een
echte herder. Als secretaris-generaal van de Luxemburgse
bisschoppenconferentie zal hĳ zeker informeren over de pastorale
en diaconale zorg voor deze gemeenschap. Aansluitend was er een
uitstekend buffet, georganiseerd door de Frans exploitanten. U kunt
zich wel voorstellen hoe rĳk dit buffet er uitzag.

Aalmoezenier en pastoor Patrick Müller
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Videobericht

De firma Toine Willemsen gaat op 19 september beginnen met de
inrichting van de eerste verdieping aan boord van het KSCC
schipperscentrum van het binnenvaartmuseum. Henk Nuĳ, heeft met
Toine en zĳn medewerkers alles goed besproken. En zoals het zich
laat zien wordt het een mooie afdeling van het museum.
Ook in de grote aula, kunt u al een deel van de geschiedenis van de
Hugo Basedow (huidige Jos Vranken) bekĳken.
De studio voor mĳn videoberichten is verplaatst naar de stuurhut. De
praktĳk moet uitwĳzen of de opstelling voldoet.

Wanneer u suggesties hebt: laat ze ons weten.

De crew van het KSCC en Pastoraat wens u een heel fijn en
inspirerend weekend.

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

Van de directietafel

De nieuwe studio in de stuurhut

Videobericht van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap.

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: 21 minuten en 27 seconden).

https://youtu.be/l4jOTzpXUDA
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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 26.
Waar, waarom en wanneer is dit? Gegevens graag doorgeven via
e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 26. Wĳ danken u
bĳ voorbaat zeer voor uw reactie.

26
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.

Mop

Een man is net terug
van een buitenlandse zakenreis,

als de telefoon gaat.
Hĳ neemt op, handelt het gesprek af,

en legt de hoorn neer.
‘Wie was het?’, vraagt zĳn echtgenote

‘O, verkeerd nummer.
Een of andere kerel vroeg

of de kust veilig was
en heb hem het nummer
gegeven van de marine.’

Ha Ha Ha
Ha Ha Ha Ha

Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws,

Universiteiten, hogescholen, middelbare en basisscholen draaien
weer hun gebruikelĳke programma, de voetbalcompetities vragen zo
hun eigen aandacht en het activiteitenjaar zal een feestelĳke
opening meemaken. Kortom, de zomervakantie van 2022 verdween
in de geschiedenisboeken. We liepen langs een hete en vooral
droge zomer, we beleefden een Nĳmeegse Vierdaagse met de
feesten, optredens en vuurwerk. En er werd nagedacht over hoe het
verder moet met de mensen die de aarde bewonen. Komen zĳ, een
dus ook wĳ, dichter bĳ elkaar? Kan er ook kracht worden gevonden
om de stap te maken richting matiging? Misschien moeten we de
energie anders gaan gebruiken.

Energie is een waardevolle grootheid, die we mogen en kunnen
gebruiken, maar die we ook goed moeten verdelen en ook moeten
onderhouden. Voor wat het lichaam betreft hoort daar ook zeker
aandacht bĳ. Of te wel, verslapping moet zo veel mogelĳk worden
voorkomen. Daarom wordt bewegen, wandelen bĳvoorbeeld,
gestimuleerd. En het helpt als er tĳd wordt genomen om zonder auto
die boodschap te halen. En laten we niet vergeten dat het aantal
fietstochtjes naar banken en overheidsinstanties door de
digitalisering enorm is gedaald. Vanuit de stoel, of onder het werk,
regelen we enorm veel. Het kan niet zonder een aanpassing in het
dagelĳkse bewegingsritme. En daarbĳ helpen de vrĳwilligers van
honderden wandelverenigingen door het organiseren van
gevarieerde tochten.

Uit het programma kunnen de volgende wandelingen worden
gehaald:

10 september 2022
Polentocht in Driel
Afstanden: 6-10-15-25 km
Startpunt: Oldenburg Driel Hofplein 1 6665 DH Driel
www.polentocht.nl
06-12152257

10 september 2022
Drie Veren Wandeltocht in Millingen aan de Rĳn
Afstanden: 10-20-30-40 km
Startpunt: koffie- en eethuis De Gelderse Poort Rĳndĳk 6 6911 AG
Pannerden
w.verbiesen@hotmail.com
06-25472830

10 september 2022
Drie Veren Wandeltocht in Pannerden
Afstanden: 10-20-30-40 km
Startpunt: café-zaal De Dĳk Kerkstraat 6 6566 GG Millingen aan de
Rĳn
w.verbiesen@hotmail.com
06-25472830

17 september 2022
Friends of Walking herfsttocht in Elst
Afstanden: 15-25 km
Startpunt: landerĳ De Park De Park 12 6661 NW Elst
www.elstars.org
06-17094693

Op 10 en 11 september zĳn er
wandeltochten in Waalwĳk en
Hattem, op 11 september in
Standdaarbuiten en Waspik, op
17 september in Krimpen aan de
Lek en op 17 en 18 september in
Bergharen.

Bewegen helpt een ieder verder.
Op https://www.wandel.nl zĳn
voor alle delen van Nederland
ook nog nieuwtjes over diverse
wandelmarsen terug te vinden.
Veel plezier.

Henry Mooren

https://www.polentocht.nl
mailto:w.verbiesen@hotmail.com
mailto:w.verbiesen@hotmail.com
https://www.elstars.org
https://www.wandel.nl
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Grote Clubactie 2022

Vanaf 24 september mogen er door het KSCC weer loten
verkocht worden van de Grote Clubactie van dit jaar. Het is de
bedoeling de opbrengst te gebruiken voor de Ziekenvaartocht
met de Prins Willem Alexander van volgend jaar (2023).

Het is belangrĳk om zo veel mogelĳk loten te verkopen. Van ieder lot
van € 3,00 is er minimaal gegarandeerd € 2,40 voor dit mooie doel.
Laat ons allemaal een stapje doen om zo veel mogelĳk loten te
kopen en te verkopen.

Iedereen kan bĳ de onderstaande mensen alvast aangeven hoeveel
loten hĳ of zĳ wil kopen of verkopen. U kunt deze mensen persoonlĳk
vertellen wat u denkt te kopen of verkopen of hen bellen of mailen.

Ria Lentjes in Nĳmegen tel.: 024-3777575
Jos van Dongen Het Zuiden tel.: 06-53910154 of 0162-314569
Jeanneke Wĳnen in Zwĳndrecht tel.: 078-6121666
Karel Schreurs tel.: 06-20406872 of e-mail: schre165@planet.nl

Pas vanaf 24 september mogen wĳ de loten echt aan u
overhandigen en kunnen wĳ daadwerkelĳk met de directe verkoop
starten.
Het kopen of verkopen van superloten doen wĳ dit jaar ook weer.
Superloten zĳn door de Grote Clubactie in het leven geroepen voor
‘groot afnemers’. Het is een lot dat kost € 150,00 en dus is de
opbrengst voor ons direct € 120,00. Zo’n lot bestaat feitelĳk uit 50
gewone loten.

Help ons mee om van de Grote Clubactie 2022 weer een succes te
maken.

Karel Schreurs.

mailto:schre165@planet.nl
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Schippersvereniging
Sterreschans
Doornennurg

RaboclubSupport 2022

Schippersvereniging Sterreschans doet dit jaar mee met de
Rabo ClubSupport.

Als lid van de Rabobank, kunt u twee stemmen uitbrengen op uw
favoriete vereniging als ondersteuning. Van 5 tot en met 27
september as. kunnen leden van de Rabobank vĳf stemmen digitaal
uitbrengen, maximaal twee stemmen op hun favoriete vereniging.

Heeft u hulp nodig, dan helpen wĳ u graag. Bel ons en wĳ komen bĳ
u om de vĳf stemmen op uw favoriete vereniging te activeren.

Jaap Stienstra, tel.: 06 - 17 59 22 76,
Peter van Megen, tel.: 06 - 30 57 44 58
of via info@svsterreschans.nl

Hieronder nog een bericht van het bestuur van SV Sterreschans:

Vrĳdag 28 oktober Optreden Zeemanskoor Schip Ahoy’

We hebben het drukbezette Zeemanskoor Schip Ahoy’ weten te
strikken voor een optreden in het Ontmoetingscentrum op
vrĳdag 28 oktober.
Hierover zullen we jullie te zĳner tĳd weer nader informeren.

Maar houd alvast een plekje vrĳ in de agenda!

mailto:info@svsterreschans.nl
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Kermis Pastoor
In het Radio 1 interview programma '5 Dagen' (deze keer vanuit
Rumpt) hoorde ik het opmerkelĳke verhaal van pater Bernhard
van Welzenes. De kermis is mede door zĳn inspanning
uitgeroepen tot cultureel immaterieel erfgoed.

Het woord 'kermis' is een samenvoeging van de woorden 'kerk' en
'mis'. Want de kermis is van oorsprong een Rooms-katholiek feest
om de opening van een nieuwe kerk te vieren. De eerste kermis
vond plaats in Utrecht bĳ de opening van de Norbertuskerk. In 2023
bestaat de Nederlandse kermis officieel 1000 jaar. Het werd in de
loop van de tĳd steeds meer een volksfeest van vermaak en
ontmoeting.
Pater van Welzenes vertelde dat hĳ in Den Haag is geboren en als
jongen naar de Jeroenkerk ging waar de Salesianen van Don Bosco
uit Rĳswĳk zich later vestigden...en die hem inspireerden om priester
te worden...wat hĳ nu al méér dan 50 jaar is. Hĳ houdt zoveel van de
kermis dat hĳ zichzelf een 'kermisfanaat' noemt. Zĳn favoriete
kermisattracties zĳn de draaimolen en rupsbaan.
Zelf zegt hĳ: "Hoge dingen daar ben ik nooit zo kapot van geweest
want dan kom ik bĳ mĳn Baas boven en daar kan ik lang genoeg
zitten...maar het reuzenrad vind ik wél leuk. Dan neem ik een emmer
wĳwater mee en zegen ik de kermis van boven: dat de kermis voor
alle bezoekers en kermisexploitanten een zegen moge
zĳn...ontspanning, ontmoeting."
Hĳ doet dat al 20 jaar...ook in de spiegeltent.
En hĳ vertelt verder: "En die zegen spreek ik ook uit nadat wĳ een
eucharistie gevierd hebben in de botsautootjes. Ik sta nooit achter
een preekstoel maar altĳd tussen de mensen. Ik preek soms zittend
vanuit een botsauto...ik wil met de mensen contact hebben."
Als de interviewer vraagt of hĳ dat zelf heeft bedacht antwoordt hĳ:
"Ja, dat heb ik zelf bedacht, met een aantal mensen besproken en
die waren laaiend enthousiast."
De interviewer reageert: "Het ziet eruit als een rare gewaarwording
met al die flitsende lichtjes op de achtergrond met het publiek in de
botsauto's..."
De pater antwoordt: "Ja, dat doe ik pas de laatste 2 jaar...dan zet ik 4
autootjes links en 4 autootjes rechts van het altaar, waar mensen in

Overgenomen uit ‘Kerk aan de Vliet’, het gezamenlĳke parochieblad van de drie parochies van de federatie Vlietstreek, over aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb.

kunnen zitten. En ik vind het ook leuk als er een wethouder in zit, of
een burgemeester, zodat ze zich een beetje kleiner maken...Als ik
preek ga ik ook zitten want dan sta je niet zo van bovenaf op ze neer
te kĳken."
Tja, Onze Lieve Heer heeft creatieve kostgangers.

Jerry van Veldhoven
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OVERLEDEN

Op woensdag 24 augustus is, op de leeftĳd van 86 jaar, Wilhelmus
Hubertus Petrus (Wim) Huibers overleden. 60 jaar liefdevol
echtgenoot van Annie (†).
De afscheidsviering was op donderdag 1 september in de grote aula
van crematorium Rĳk van Nĳmegen te Beuningen.
Correspondentieadres: Geison 4 6641 NX Beuningen.

Op woensdag 24 augustus is, in de leeftĳd van 79 jaar,
Theodorus Richard (Theo) Driessen overleden.
Echtgenoot van Beja Driessen.
Op woensdag 31 augustus was er een
gedenksamenkomst voor Theo in de aula van
crematorium Hoeksche Waard te Heinenoord.
Correspondentieadres: Krammer 45, 3332 VG
Zwĳndrecht.

Op vrĳdag 26 augustus is, op de leeftĳd van 83 jaar, Vera
Eveline (Vera) Appelboom – Speksnĳder overleden.
Weduwe van Henk Appelboom.
Een herdenking van het leven van Vera heeft op zaterdag
3 september plaatsgevonden in de aula van crematorium
Beuningen in Beuningen.
Correspondentieadres: 2e Lange Voren 28, 6661 ZZ Elst.
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ZONDAG 11 SEPTEMBER - ZIEKENZONDAG

Leo de Beĳer en familie,
Betsy Bosman-van Leeuwen,
Dhr. Wim Smits en overleden familie Smits van Bon Klarenaar,
dhr. John Janssen sr., dhr. Martien Moor,
dhr. H. van Werkhoven en zoon René,
dhr. J. Roes em. Pastoor,
Ferenc Vermaas,
mw. B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden fam. van
Welzenes-Klarenaar,
ouders Nuĳ-Wanders oud beheerder KSCC Nĳmegen,

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022

George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink
dhr. Hein en Hennie de Graauw,
ouders van Oĳen-Derksen v/h ms. Ejo,
dhr. Henk Verberck sr. v/h ms. Elithé,
dhr. Wim Oudakker,
dhr. Peter de Louw en overleden familie de Louw,
dhr. Jochem Raaĳmakers en André,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
dhr. Peer Hoefnagels,
dhr. N. Verlaan m/s ‘Francisca”, Jenny en Patrick,
dhr. John Wennekes ms. Mego en overleden familie Wennekes-
Jansen,
dhr. P. Wanders v/h ms. Bernardus.

9-9 Anny Decker; dhr. Wim Nuy.
10-9 Arno Mooren; Dimfy Lischer, m/s "Ilze"; Mark Wanders;

Corina Bosman m/s Anna.
11-9 Mevr. Marleen Willemsen; Tessa Zĳlstra-Paal; Nick Hansen;

Leny Mulders.
12-9 Rick Keller; Gerard Verwey; Sofie Broeders; Mary Kersten;

Jeroen Wennekes; mevr. Maria van der Hoeven.
14-9 Chantal Wanders; Samantha den Boer; dhr. Jos Daanen;

Tanja Bruins.
15-9 Frank Huibers jr.; Ilona Scholting-Mooren, “Spes Nova”;

Guido Wennekes, Mego; dhr. Daan Viergever; Enrico Klos;
J. Oomens; Frank Verlaan; Irene van Dongen.

16-9 John Peperkamp; Karin Sep; Frank Sep; Melissa Vermaas.
17-9 M. Meyer-van Wĳck; mevr. Riek Kuĳten; Reni Pauls;

Marĳn Klos.
18-9 Dhr. Jos Rouw, voorzitter KSCC Nĳmegen; Cecile Peters-

de Goey, m/s “Choice”; Annie van Oyen; Marco Verberck;
Maud Ryan Bomert; Bart Bosman en Marjolein Bosman;
Gerda Peters.

19-9
20-9 Dhr. Rob van Dongen; Marco Janssen; Serona Jansen;

Cor de Jong; dhr. Twan van Dode¬waard, ms “Felix”;
Irma van Daalen; Tessa Feenstra; Jeanne Derks.

21-9 Iva Cobussen.
22-9 Marcel Leensen; Patricia v/d Wĳgaart.
23-9 Marco Janssen mvs. Padua; Floor Blom; Elena Steegmans.
24-9 Dhr. Albert van Poppelen.
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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.

* Zuster Laetitia-Goris, Huize Mater
Misericordiae – Afd. Oost – App. 87.
TILBURG, KLOOSTERSTRAAT 10, 5038 VP.
* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove 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.
* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.
* Dhr. Gerard Heĳmen (Lobede: locatie
Dĳkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* Dhr. Gerus Brugman (Afd. B42 – kamer 20).
C.W.Z. NĲMEGEN, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Dhr. Wim Stenssen (broer van Lies
Brugman).

* Dhr. Ad Suĳkerbuĳk, woonlocatie Eikenhorst,
(1e verdieping – kamer 173).
GROESBEEK, PARKLAAN 21, 6561 LA.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Dhr. Tom Meeuwsen.
NĲMEGEN, JOACHIM EN ANNA.
GROESBEEKSEWEG 327, 6523 PA.
* Dhr. Wim van Beers, zorghotel Parkstaete.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS
3, 3318 AS.
* Joas, zoon van Harriët Sietses en Joost van
Ede.
PRINSES MAXIMA ZIEKENHUIS.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS.
* José Huibers-Kleipas.
OUD KARSPEL, ZWANEBLOEM 31, 1724 XX.
* Joanita Klarenbeek-Huibers - (Anthonius).
NĲMEGEN, BANJOSTRAAT 3, 6544 WK.
* Dhr. Ton Smits, ziekenhuis ???????.
NĲMEGEN,
* Mevr. Grada de Bot.
ZIEKENHUIS IN ESSEN BELGIË.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 16

De kermis mis in Roosendaal is zeer goed bezocht. Meer dan 200 mensen
woonde de mis bĳ. De mis werd voorgegaan door aalmoezenier Bernhard
van Welzenes sdb met assistentie van kapelaan Igo Renjaan van de Sint
Norbertusparochie Roosendaal. De H. Mis werd muzikaal ondersteund door
het ‘Gemengd Koor Langdonk’ met Wilma van Ineveld en Jack Buĳs.

Na afloop was er koffie drinken op het voorplein van de Onze Lieve
Vrouwekerk. De organisatie van de kermis mis was zoals altĳd in handen van
Sjaak Sebregts, koster van de O.L. Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal.
Foto’s: Liek Do.

Bekĳk de foto’s van de kermis mis op onze website.
Benieuwd naar de foto’s van de kermis missen in Oss en Budel, ga naar de
volgende pagina.

Kermis mis Roosendaal

https://kscc.nl/fotos-kermis-mis-roosendaal/
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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.

Foto’s kermis mis Oss

Foto’s kermis mis Budel
Op zondag 28 augustus was de kermis mis in Budel.
Bekĳk alle foto’s van de mis op onze website.

Op zondag 21 augustus was de kermis mis in Oss.
Bekĳk alle foto’s van de mis op onze website.

https://kscc.nl/fotos-kermis-mis-budel/
https://kscc.nl/fotos-kermis-mis-oss/


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 18

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van sv Sterreschans vinden plaats op het

Ontmoetingscentum, Kerkstraat 3 in Doornenburg.

Za. 10 sept. 17.00 uur
Buffet voor leden van de Sterreschans in Het
Wapen van Rheden. Aanmelden bĳ Jaap
Stienstra of Peter van Megen.

Vrĳ. 30 sept. 19.30 uur Gezellige verenigingsavond.
Contactpersoon voor vDoornenburg: Peter van Megen
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA KSCC NĲMEGEN augustus 2022
Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzĳ anders aangegeven.

Na de H. Mis is er een (telefonisch) spreekuur van aalmoezenier
B. van Welzenes sdb op het KSCC Nĳmegen. Tel. 06 - 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 Repetitie KSCC Kerkkoor.

Elke woensdag 10.30 uur Repetitie koor De Waalkanters

Vr. 9 sept. 14.00 uur ENTE Jaarvergadering bĳ de Rĳdende School in
Geldermalsen.

Za. 10 en zo. 11
september

12.00 -
18.00 uur

Open Monumentendag. Het
Binnenvaartmuseum, onderdeel van
monumenten-stadswandeling, is extra open.
Ga naar de website van binnenvaartmuseum
Nĳmegen

Zo. 11 sept. 11.00 uur
H. Mis op Ziekenzondag. In deze
eucharistieviering staan we speciaal stil bĳ onze
zieken en hulpbehoevenden.

Ma. 12 sept.
10.00 uur Taalles Oekraïners door Bindkracht 10.

10.30 uur Coördinatievergadering KSCC Nĳmegen.

Wo. 14 sept. 16.00 uur
Muzikaal optreden voor onze Oekraïense
gasten op het KSCC. Voor meer informatie kĳk
op onze website.

Do. 15 sept. 11.00 uur
Opening nieuw activitetienjaar KSCC met
muziek van Han Verhagen (accordeon) en een
barbecue.

Za 17 sept. 10.00 -
20.00 uur

CBOB Binnenvaart Ontmoetingsdag op De
Heigraaf in Woudenberg.

Zo. 18 sept. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Zo. 25 sept. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Zo. 2 okt. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten vam ket KSCC Het Zuiden vinden plaats

op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 in Raamdsdonksveer.

Zo. 11 sept.. 10.30 uur Eucharistieviering met celebrant Ad Blommerde.
Wo. 14 sept. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 18 sept.. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 21 sept. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 25 sept. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 28 sept. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.

Zo. 2 okt. 10.30 uur Woord en Communieviering.
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 in Rotterdam.

Zo. 25 sept. 11.00 uur
Kapelviering met voorganger Remy Jacobs. Na
de viering elkaar weer fijn ontmoeten met een
bakkie koffie of thee.

Contactpersoon voor Rotterdam: Karel Schreurs
telefoon: 06 - 20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl

mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl/2022/08/31/open-monumentendag-op-ons-binnenvaartmuseum/
https://kscc.nl/muzikaal-optreden-voor-onze-oekraiense-gasten-op-het-kscc/
mailto:info@kscc.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
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AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWĲNDRECHT 2022
Alle activiteiten vinden plaats

op het Julia Internaat, Schipperskade 75 Zwĳndrecht.

9 t/m 11 sept. 12.00 -
23.00 uur

Binnenvaartdagen aan en op de kade van
Zwĳndrecht.

Di. 20 sept. 13.30 uur Binnenvaartsoos. Prinsjesdag - Hoedjesdag.
Contactpersoon voor Binnenvaartsoos: Ina Feenstra
telefoon: 06 - 19 27 85 60, e-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.com

Binnenvaartdagen Zwĳndrecht
Op 9, 10 en 11 september ben je tussen 12:00u en 23:00u van harte
welkom op het grootse binnenvaartevenement van de regio! Het
terrein beslaat het Maasplein, Thorrehoofd, Maasboulevard,
Euryzakada en Veerplein in Zwĳndrecht. Je bent van harte welkom
om óf via het Veerplein óf via de Maasboulevard het terrein binnen te
wandelen.

Op het programma staat het optreden van diverse DJ’s, shanty- en
visserskoren en de meidenband OG3NE.
Er zĳn rondvaarten te maken, ambachten te bekĳken en haal een
mooie ballon van de ballonnenartiest. Kortom, te veel om op te
noemen.

GA VOOR HET HELE PROGRAMMA NAAR DE WEBSITE VAN
BINNENVAARTDAGEN ZWĲNDRECHT.

Voor een ieders gemak en veiligheid, is er op het gehele terrein
alleen per pin te betalen.

PARKEREN: Een groot gedeelte van de Ringdĳk in Zwĳndrecht
wordt gebruikt als Parkeerplaats. Hiervoor zĳn voldoende
verkeersregelaars aanwezig om dit in goede banen te leiden en je te
verwelkomen. Het gehele evenemententerrein is autovrĳ.

mailto:binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
https://binnenvaartdagen.nl/programma/
https://binnenvaartdagen.nl/programma/
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Sjouwers Special tĳdens Open Monumentendagen:
over Sjouwers en Schippers
In het weekend van 10 en 11 september wordt een Sjouwers
Special georganiseerd tĳdens de Open Monumentendagen.
Schrĳver Frank Antonie van Alphen neemt u mee langs haven
en kade voor bĳzondere verhalen.
Zowel zaterdag 10 september als zondag 11 september kunt u zich
drie keer per dag aansluiten voor een wandeling: om 12:00, om
14:00, en om 16:00. Startplaats: ’t Besiendershuys.
Kosten voor de wandeling bedragen tien euro per volwassen
persoon. Bedrag voor deelname graag voorafgaand aan de
wandeling contant afrekenen.
Wandel mee van het historische Besiendershyus naar museum de
Bastei terug over de kade richting Waalhaven waar het
Binnenvaartmuseum Nĳmegen ligt. Na de zo’n anderhalf uur
durende wandeling op het gemakje een kĳkje nemen in dat museum.
Heeft u wel eens van de Lange Wapper en de Boezehappert
gehoord?! Want niet alleen leven er markante mensen op het water,
maar ook merkwaardige wezens onder water.
Meer informatie op de website van Frank Antonie van Alphen.

Schrĳver Frank Antonie van Alphen neemt u mee langs haven en kade voor
bĳzondere verhalen. Foto: Michel Gonlag.

https://frankantonie.nl/
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Verkeersmaatregelen Waalkade Nĳmegen
per 1 september 2022.

Per 1 september 2022 is de gehele Waalkade in Nĳmegen in beide
richtingen gesloten voor voertuigen. Uitzondering zĳn de lĳnbussen,
fietsers en ontheffinghouders (scheepvaart).
De oostelĳk Waalkade tegenover het Casino en de horecazaken is al
een aantal jaren gesloten voor autoverkeer. Nu komt daar de
westelĳke Waalkade, dus de kade met de damwand tussen Grote
Straat en Veemarkt (autoafzetplaats) bĳ.
Handhaving van dit verbod gaat plaatsvinden met behulp van
camera’s.
Negeren van het verbod zal een bekeuring opleveren.

Waar is het rĳverbod op de Waalkade?
Autoafzetplaats
Het lage gedeelte van de autoafzetplaats valt buiten het verbod.
Aanmelden van het kenteken is dus niet nodig.
Het hoge gedeelte valt wel onder het verbod.
Ligt u dus kopvoor aan de autoafzetplaats of heeft u de autokraan
voorop dan moet u het kenteken wel aanmelden.

Overige kade bovenstrooms autoafzetplaats
Altĳd het kenteken aanmelden.

Aanrĳroute naar Waalkade
De aanrĳroute naar de Waalkade is alleen mogelĳk via de Veemarkt
en dan Waalkade.

Aanmelden kenteken
Ontheffing binnenvaart, cruisevaart en scheepvaart
gerelateerde bedrĳven.
Er is een mogelĳkheid om ontheffing van het verbod te krĳgen.
Valt de ligplaats van het schip binnen het rĳverbod op een van
bovengenoemde plekken aan de Waalkade? Moet u met uw auto
aan/van boord, moet u reparatie uitvoeren aan boord, haalt/brengt u
passagiers van/naar de cruiseschepen of is er een andere reden
waarom u bĳ een schip moet zĳn?

Dan moet u uw voertuig aanmelden via onderstaande link:

https://www.nĳmegen.nl/formulieren/kenteken-doorgeven/

Vul het formulier in en klik op verzenden.
U ontvangt dan een ontvangstbevestiging van de aanmelding.
De aanmelding wordt door de Havendienst beoordeeld en als
ontheffing in het systeem ingevoerd.
Mocht er twĳfel zĳn over de aanmelding dan zal er contact met de
aanvrager worden opgenomen.

Het kenteken kan vooraf of op de dag van aankomst aangemeld
worden.
Achteraf aanmelden is helaas niet mogelĳk omdat de
camerabeelden dagelĳks uitgelezen worden.

Voor vragen kunt u mailen naar havens@nĳmegen.nl of bellen met
06 46 19 54 73.

Gemeente Nĳmegen
Havendienst

https://www.nijmegen.nl/formulieren/kenteken-doorgeven/
mailto:havens@nijmegen.nl
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Zomertocht 1995

Op 22 mei vertrekken we weer uit Nĳmegen
naar de Kraayenbergse Plas in Cuĳk. Dit keer
samen met de Fergus van onze zwager. Het
zonnetje schĳnt heerlĳk. We zetten de stoelen
buiten en onder de zonnetent is het goed uit
te houden. We hebben met Cor Sep
afgesproken om samen bĳ Van Gemert in
Cuĳk de volgende dag in het dok te gaan. De
scheepjes moeten van onderen een goede
beurt hebben. Alles muss gepflegt! We
passen met zĳn tweetjes precies in het dok.
Het is daar een grote rotzooi. De modder ligt
er een halve meter dik. De meeste klanten
zĳn modderbakken. Vandaar.
We blĳven wel vier weken in de Kraayenberg
liggen voordat we alles weer een beetje op
orde hebben. Dat vinden we niet erg, want het
is er best uit te houden. Het is mooi weer en
we fietsen iedere dag naar Cuĳk of Grave om
boodschappen te halen. Het is maar twintig
minuten fietsen. We liggen tegen een mooie
groene kant met een fietspad erlangs. Als
alles weer netjes in de verf zit vertrekken we
naar Roermond. Hier blĳven we een paar
dagen en dan gaat het via Panheel naar
Weert.
In Weert kun je ook mooie fietstochten
maken. Op een middag gaan we naar de
Ĳzeren man. Dat ligt midden in de bossen. Je
kunt er zwemmen en er is een speeltuin voor
de kinderen. Die zaak is ooit van een broer

van mĳn vader geweest. In 1934, geloof ik,
maar dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat
er toen geen toerist te bekennen was. Hĳ is er
ook failliet gegaan. Er stond toen al een flink
huis bĳ dat zwembad. Hĳ was er veel te vroeg
mee en nu loopt het als een trein. We zĳn ook
al een keer naar de Peel geweest, waar we
met ons vrachtschip het einde van de oorlog
hebben meegemaakt. Die tĳd was niet zo
best, maar dat heb ik al eens beschreven.
Van Weert gaan we door sluis 16 over het
Bels naar Maastricht. Dat slaan we dus nooit
over. Op 14 juli gaan we met de trein naar
Nĳmegen, want dan zĳn Bob en Tom, de
tweeling, jarig. Het is dan snikheet. Als we
Maastricht weer gezien hebben we gaan we
via de oude Kempen naar Herentals. Hier zĳn
we ook nog nooit aan de wal geweest. Wel
eens ooit langs gevaren. Van Herentals gaan
we via Antwerpen naar Bergen op Zoom. Hier
zĳn we met ons vrachtschip vaak langs
gevaren, maar nog nooit aan de wal geweest.
Het is best een aardige stad.
Op Sint Philipsland woont nog een schipper
waar we vroeger wel eens mee naar Hamburg
zĳn gevaren. Die mensen hebben we al
enkele jaren niet gezien. Het weerzien was
zeer hartelĳk. Die mensen zĳn daar levend
begraven, vind ik. Er is daar werkelĳk geen
fluit te zien. Als we dit alles hebben
meegemaakt varen we naar de Moerdĳk.
Daar wonen nog wat achterneven en -nichten
die we eigenlĳk slecht kennen, omdat we
elkaar nooit zien. Maar we werden er goed
ontvangen. Onze achterneef heeft daar voor
de sluis, waar je naar Zevenbergen kan
varen, een terrein gekocht dat vroeger een
scheepswerf is geweest. Het is een flink stuk
grond. Je kunt daar mooi tegen het groene
kantje liggen en je krĳgt er alle service
cadeau. De volgende dag fietsen we langs het

kanaal naar Zevenbergen. Dat is een mooie
tocht. Zevenbergen is ook nieuw voor ons.

Toen we na een paar dagen vertrokken naar
Gouda zĳn een achternicht en haar vriend met
ons mee gevaren. Het weer kon niet mooier.
Zĳ lagen prinsheerlĳk te zonnen op de roef.
De vaartocht is ook heel aardig. We varen via
Dordrecht en Krimpen de oude Ĳssel in langs
de Moordenaars en de Gouderakkers naar
Gouda. Als we Gouda weer bekeken hebben
gaat het naar Ĳmuiden. Sail begint deze week
weer en we zĳn weer vĳf jaar ouder. We willen
de zeilschepen weer begeleiden van Ĳmuiden
naar Amsterdam. Het is nog een dag te vroeg
en daarom maken we nog een fietstocht naar
Beverwĳk. Daar liggen zoveel herinneringen!

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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Koninklĳke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rĳn- en
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

Algemene Schippers Vereeniging

IVR

European Barge Union (EBU)

Europese Schippers Organisatie (ESO-
OEB)

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Vereniging “De Binnenvaart”

Sociëteit de Wandelgang

Marine Club Rotterdam

Binnenvaartpastoraat Protestantse Kerk

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

Stichting voor Landelĳk Onderwĳs aan
Varende Kinderen (LOVK)

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Stichting Limena – reformatorische
internaten voor schipperskinderen

STC Group – Scheepvaart en Transport
College

VAART!

Binnenvaartkrant

Scheepvaartkrant

Weekblad Schuttevaer

Binnenvaart media

De Kermis Carroussel
De Komeet
Kermis.nu
De Kermisgids

Kermis media

Circus Web
De Piste
Der Komet (Duitstalig)

Circus media
Nederlandse Kermisbond (NKB)

Nederlandse Bond voor Kermisbedrĳven
(BOVAK)

Internationale raad van Christelĳke
organisaties voor kermis- en
circuspastoraat (FORUM)

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Netwerkorganisaties kermis

Circuspunt

Wereld Circus Association (ECA)

Fédération Mondiale du Cirque (FMC)

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland

Internationale raad van Christelĳke
organisaties voor kermis- en
circuspastoraat (FORUM)

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Netwerkorganisaties circus

Netwerkorganisaties binnenvaart EXTERNE LINKS
VOOR BINNENVAART - CIRCUS - KERMIS

Volg het KSCC op:

https://www.bln.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://binnenvaart.org/
https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/
https://www.ivr-eu.com/
https://www.ebu-uenf.org/
https://www.eso-oeb.org/
https://www.eso-oeb.org/
https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/
https://www.debinnenvaart.nl/
https://www.dewandelgang.nl/
https://www.marineclubrotterdam.nl/home
https://binnenvaartpastoraat.nl/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://www.lovk.nl/home/
https://www.lovk.nl/home/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.limena.nl/
https://www.limena.nl/
https://stc-group.nl/
https://stc-group.nl/
http://www.vaart.nl/
https://binnenvaartkrant.nl/
https://www.scheepvaartkrant.nl/
https://www.schuttevaer.nl/
https://www.dekermiscarrousel.nl/
http://www.denederlandsekermisbond.nl/index.html
https://kermis.nu/
http://www.bovak.nl/de-kermisgids-2/
https://circusweb.nl/
https://www.circusvrienden.nl/
https://www.komet-pirmasens.de/
http://www.denederlandsekermisbond.nl/
http://www.bovak.nl/
http://www.bovak.nl/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
https://rijdendeschool.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.circuspunt.nl/
https://www.europeancircus.eu/
http://www.circusfederation.org/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
https://rijdendeschool.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
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GEZONDHEIDSZORG

Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
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

Radboudumc Geert Grooteplein zuid 10 024-361 11 11
CWZ Weg door Jonkerbos 100 024-365 76 57
Sint Maartenkliniek Hengstdal 3 Ubbergen 024-365 99 11

ZIEKENHUIS: ARNHEM

Rĳnstate Wagnerlaan 55 088-005 88 88

KERMIS

NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48

CIRCUS

VNCO 06-39 82 71 86
Ned. Cen. v Volkscultuur en Immatrieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association +49 2133 26645 80

ONDERWĲS/INTERNATEN

St. Nicolaas internaat Nĳmegen 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar: www.st.meander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stichting Riĳdende 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

BELANGRĲKE TELFOONNUMMERS EN WEBSITES

Fo
to

do
or

R
on

La
ch

https://www.thuisarts.nl/
https://www.thuisarts.nl/
https://www.apotheek.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/;jsessionid=D24B59C2E0EB8D34005FF8947A8BB2AC
https://www.limena.nl/
https://www.limena.nl/


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 26

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 I: www.kscc.nl

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM NĲMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes sdb
Noodgeval Mobiel +31 (0)6 – 55 35 6666

Stafleden:
Tonny van der Veeken Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaĳ Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Paul van Cleef Kantoormedewerker
Hans Wester Kantoormedewerker

KSCC:
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

Bloemschikken
Reisjes

Fotografie
Kerkkoor

Waalkanters
Ziekenzorg
Soos met …

P.W.A. Coördinator

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman
G. Brugman
Vacature
G. Verschuren
H. Leensen
G. Janssen-Raats
Win. & Ger.Leensen

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud

Kerkbalans /
Gezinsbĳdrage

Livestream

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren
R. Van Schaĳk

Coödinatiegroepen:

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 19 verschĳnt op donderdag 22 september 2022.
Deadline: maandag 19 september.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman Karel Schreurs, Jaap
Stienstra, Jerry van Veldhoven, Atze Lubach.

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 inhoud
van de geplaatste advertenties berust echter bĳ de adverteerder.

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

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.
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