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Van de bestuurs-
en directie-
tafel Er breekt voor het bedrijfsleven een onrustige tijd

aan:
Woensdag 27 april Koningsdag en

Donderdag 5 mei Hemelvaart en Bevrijdingsdag: dagen die midden
in de week vallen.
Een tijd waarop veel mensen een weekje vrij nemen en met vakan-
tie gaan.
Niet alle mensen zijn koningsgezind, maar een dagje vrij vindt men
wel fijn. Dit zelfde geldt voor goede vrijdag: mensen die werken bij
de overheid hebben vrij uit respect voor de kruisdood van Jezus.
Maar in de kerk – dit kun je afmeten aan het kerkbezoek- vieren
maar weinig mensen dit feest ter nagedachtenis aan het leiden van
Christus.

De meeste mensen zijn blij met het nationaal icoon van het
koningshuis. Het is een verbindende factor in onze samenleving.
Waar we best trots op mogen zijn. In een tv reportage op de Duitse
TV werd verteld dat ze jaloers waren op ons Koningshuis als symbool
van de nationale eenheid.
In Nijmegen wordt op de Goffertwei de traditionele Koningsmarkt
gehouden: Duizenden kleine en grote frutseltjes worden tegen
dumpprijzen verkocht. Meestal wordt de opbrengt gegeven aan
een goed doel. Na de markt wordt door de DAR wat overblijft
opgehaald. DAR wagens vol.
Natuurlijk is er ook het nodige muziek. Informatie kunt u vinden in de
kranten en op de diverse websites.

Op woensdagavond op 4 mei ’s-avonds om 20.00 uur herdenkt
Nederland haar oorlogsslachtoffers uit de 1ste en 2de wereldoorlog.
Gelukkig wordt er ook gedacht aan alle slachtoffers van oorlog en
geweld. De gebeurtenissen van de laatste maanden onderstrepen
dat wij de verworven vrijheid moeten koesteren.

Goed dat er aandacht is voor normen en waarden. Kennis van de
regels die aan de basis liggen voor een goede samenleving is nodig.
Wij moeten ons kunnen optrekken aan goede voorbeelden. In dit
kader zou de dienstplicht een goede zaak zijn: grenzen leren
kennen, structuur aan leren en bouwen aan een sociale stijl van
leven. U en ik weten dat de basis gelegd wordt thuis, maar we
kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het daar vaak
mankeert. Dit wordt duidelijk in gesprekken met ouders en
jeugdwerkers.

4 mei ‘s-avonds: de vlag hangt half stok: 2 minuten denken wij aan
hen die voor onze vrijheid hebben gestreden.

5 mei: Bevrijdingsdag: dit jaar vallen Bevrijdingsdag en Hemelvaart
samen.
’s-Morgens om 7.00 uur gaan we dauwtrappen. Vertrekpunt is het
restaurant Sint Walrick in Overasselt.
Vervolg pag. 3

Aandacht voor 4 en 5 mei
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Vervolg – Dauwtrappen 5 mei KCSS Nijmegen

De wandeling duurt een kleine anderhalf uur. Bij de ruïne en de
lapjesboom (zie verderop in een artikel meer over de Koortsboom)
vieren wij de h. Mis, om daarna te kunnen genieten van de
pannenkoeken in het bovengenoemde restaurant.

Deze boom wordt ‘De Koortsboom’
genoemd. Overasselt ligt tussen het
Brabantse Grave en het Gelderse Nijmegen.
Het valt net onder de provincie Gelderland.
In de bossen bij Overasselt ligt de kapel van
St. Walrick met daarnaast de enige 'echte'
koortsboom van Nederland. Deze kapel
werd in de vijftiende eeuw gebouwd als
onderdeel van een kloostercomplex van de
abdij van St. Valery.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw is
het geheel vervallen tot ruïne. De kapel was
ter verering van St. Walrick, stichter van de
genoemde Franse abdij en beschermer van
de zieken. De talrijke bedevaartgangers
kwamen naar de kapel om te offeren in het
offerblok en te bidden voor genezing van ziekte. Van lintenhangers

was nog geen sprake.

Eind negentiende eeuw raakte St.
Walrick op de achtergrond en ging
men St. Willibrordus bij de ruïne
vereren. Dit kwam mede door de
legende van deze 'Koorstkapelle of
Kapel van Sint Wilbert' die voor het
eerst verhaalt werd in de
Katholieke Illustratie no. 19,

jaargang 1855-1856, van de hand van de Wijchense onderwijzer
Gomarius Mes.

Die legende vertelde over een heidense roverhoofdman met een
ernstig zieke dochter. De hoofdman gaat bij St. Willibrordus ten rade.
Die was in dat gebied zieltjes aan het winnen. Hij kreeg van Willibrord
het advies de haarband van zijn dochter in de boom naast de kapel
te hangen. Natuurlijk genas zij hierdoor vrijwel onmiddellijk. Uit

blijdschap bekeerden zowel de hoofdman
als zijn dochter zich tot de kerk. Hierop en -
om werden zij vermoord door hun eigen
roversbende.

Na verschijning van deze legende raakte het
in gebruik om linten te hangen in de
koortsboom en tot in de jaren vijftig van de
vorige eeuw werd de boom massaal door
lintjeshangers bezocht. En na een periode
van relatieve rust is het oude gebruik in de
jaren negentig van de vorige eeuw in ere
hersteld.

In de grote eik naast de kapel hangt niet zo
veel meer tegenwoordig, maar in de kleinere
boompjes des te meer.

De stamomtrek van deze boom is
niet gekend. De hoogte van
deze boom is niet gekend. De
boom is aangeplant geweest
omstreeks 1910 ± 20 en is
bijgevolg ongeveer 106 ± 20 jaar
oud.

B.E.M. Van Welzenes sdb
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Bereikbaarheid KSCC-Nijmegen tijdens de Giro d’Italia

De eerste drie etappes van de Giro d’Italia worden in
Gelderland gereden. Het peloton finisht op 7 mei op de
Oranjesingel en start het peloton op 8 mei vanaf de Grote
Markt.
Op 7 mei is de Waalhaven beperkt bereikbaar.

8 mei: Het KSCC Schipperscentrum is voor de
Eucharistieviering op deze zondag moeilijk bereikbaar.
Enkele toegangswegen zijn tijdelijk afgesloten en houdt u
rekening met veel toeschouwers.

Het parcours is afgesloten behalve tussen 10.30  en 10.45 uur
is er korte opening. De wielrenners fietsen vanaf de
Hezelpoort via de Weurtseweg, Kanaalstraat, Waterstraat
en Industrieweg richting De Oversteek (brug).
Het parcours en De Oversteek is van 10.00 – 13.30 uur
afgesloten.

Van 10.30 tot 10.45 uur is er een korte opening waar u met
uw auto over mag steken. U kunt de Weurtseweg ter hoogte
van de Havenweg oversteken.  Daarvoor en daarna kan
het parcours niet door gemotoriseerd verkeer worden
gekruist.
U moet dan wel wachten met uitrijden tot de volgende
opening die van 13.00 – 13.15 uur is. (Of wachten tot 13.30
als het gehele parcours wordt vrijgegeven.)

We adviseren u echter vanwege de drukte (er worden
duizenden toeschouwers verwacht) om het
Schipperscentrum te voet of met de fiets te bezoeken.
Voetgangers en fietsers mogen (gecontroleerd) het
parcours oversteken.

Bestudeer de kaart als u zondag 8 mei bij het
Schipperscentrum wilt zijn.
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Tentoonstelling 200 jaar don Bosco

18 april jl. is in het erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven Sint
Agatha (bij Cuijk aan de Maas) de tentoonstelling Don Bosco 200,
hart voor jeugd & jongeren geopend door de algemeen Overste
don Angel Fernández Artime sdb van de Salesianen van Don Bosco.
Vooraf werd er een lezing gehouden
door Colette Schaumont, externe
Salesiaan: de toekomst van Don
Bosco in Nederland en Vlaanderen.
Zij is een Vlaamse en heeft grote
kennis van het werk van de
Salesianen in België. Alhoewel
Nederland en Vlaanderen één
Salesiaanse provincie zijn, is er een
groot cultuurverschil. In Vlaanderen
hebben de Salesianen nog scholen
en internaten. In Nederland is dit
allang verleden tijd. In Nederland zijn
nog 32 Salesianen van Don Bosco
waarvan het allergrootste gedeelte
boven de 75 is.
In een toespraakje van de algemeen
overste- in de Salesiaanse cultuur
noemen wij zo’n toespraak een
avondwoordje- sprak hij zijn bewondering uit over wat in Nederland
gebeurde. Alhoewel we met weinig Salesianen zijn wordt het
gedachtengoed van Don Bosco nog met passie uitgedragen door
de Don Bosco beweging, leken die zich enthousiast inzetten voor
jeugd en jongeren.
Het was goed deze openingsbijeenkomst bij te wonen. Je treft er
medebroeders en mensen van de Don Bosco beweging die je
anders niet ontmoet. Je voelt je ook betrokken bij een groter geheel.

Lees verder klik hier http://www.kscc.nl/tentoonstelling-200-jaar-don-
bosco-in-erfgoedcentrum-nederlands-kloosterleven-in-st-agatha/



Christoffel Nieuws pagina 7

Vastenactie 2016

U denkt toch zeker aan de vastenactie?
Uiteindelijk is de stand nu bijna € 3.000,00 per giro/bank/kas/collectebus binnengekomen. U
kunt altijd nog doneren; het geld voor de diverse projecten (zie doelen hieronder), is echt
hard nodig.

Uw gift kunt u overmaken op een van de onderstaande bankrekeningnummers
o.v.v. vastenactie:
• KSW-Nijmegen: NL34Rabo 0135874327 – BIC RABONL2U       of          • KSW-Nijmegen: NL25INGB 0003046825 – BIC INGBNL2A of

• in de gele melkbus op het Schipperscentrum KSCC-Nijmegen.

Met dit geld ondersteunen wij diverse projecten. Hartelijk dank.
Geef, Geef Gul.

Onze doelen:
Pater Wim Boksenbeld sdb in Haïti, het project van
wijlen Herman Steur. Broeder Willy Leensen in
Indonesië, Vluchtelingenwerk van de raad van
kerken in Nijmegen. Wanneer u een gift wilt geven,
mag u dit van uw belastingaangifte van 2016
aftrekken.
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Uitnodiging Feestavond van Maas Binnenvaartmuseum

ONZE JARIGEN ……

Wilma Cornelissen; Luka Jansen; Noah Berkers.
Dhr. Harry Broekmeulen, vh Christoporus; Antoine Vranken; Ingrid
Huttenberg.
Joke van Oyen, ms “Belvedere”, F.T. Vink; dhr. Danie Martens.
Aloys van Megen; Dennis de Regt; mevr. Moira Teunissen; Lars de
Bot.
Hans Valk; Sjef Viergever; Cas Viergever; Antoine Bos; Manuela
Driessen, m/s "Berdina".
Wim Wanders, m/s “Torrent”; Peter Wanders, m/s “Sianto”;
mevr. Anita de Jong; Rob van de Donk, van duwboot “Amigo”.
Willy Kersten; Merijn Broeders; Patrick Wennekes.
Ton Zwaans; Eloy Lischer, m/s “Ilze”; dhr. Sjef Bom.
Monique Bosman; mevr. Adams-de Leeuw; Noa Poppelier.
Jan Buil, m/s "Aurora”; Lies Brugman-Stenssen v/h “Gerlie”; Lilian
van Bernebeek;  Andres van Ingen;  Gerda Zwaans; Erica
Bouwman; mevr. Miep Wennekes-Heijmen.
Richard Driessen; Demi van Tiem.
Nadine Mooren; Herman van de Wijgaart, m/s “Jasmijn”; Liane
Pauwels; Jessica Verberck-Minnema.
Dhr. Joop van Megen.
Heinz Valk m/s “Kim”; Mandy van Thiel; Loraine van Meegen.
Hans Jacobs van Pandora; Annemiek Bosman-Nuy, “Tonny”; Joep
Nuy.

WANDELNIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden,

Op www.wandel.nl staan altijd evenementen op wandelgebied,
elders in het land. Een hartelijke groet en veel wandelplezier,

Henry Mooren.

29-04
30-04

01-05
02-05

04-05

05-05

06-05
07-05
08-05
09-05

10-05
11-05

12-05
13-05
14-05
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FINANCIËN De VAR-verklaring verdwijnt per 1 mei 2016
vervolg op eerder artikel in Christoffel Nieuws nr. 01

Door Wim Onderdelinden

Vanaf 1 mei 2016 moet u samen met uw opdrachtgever een
overeenkomst opstellen. U kunt hiervoor een
modelovereenkomst gebruiken, die de belastingdienst op haar
website heeft staan (http://tinyurl.com/z4eclz6 ). Alle
goedgekeurde overeenkomsten voor diverse branches komen
hier ook te staan.

Die voor een afloskapitein in de binnenvaart staat er echter nog
niet op. Deze ligt op dit moment ter goedkeuring bij de
belastingdienst.
U kunt samen met uw opdrachtgever ook zelf een
overeenkomst opstellen. U dient deze wel ter goedkeuring voor
te leggen aan de belastingdienst. De doorlooptijd van deze
beoordeling zal gemiddeld 6 weken zijn.

Op de site van de
belastingdienst staan ook
een paar algemene
overeenkomsten waar u
gebruik van kunt maken.
De belangrijke zaken, die
zeker in de overeenkomst
moeten staan, zijn geel
gemarkeerd.
Als u gebruik maakt van
een overeenkomst die is
goedgekeurd door de
belastingdienst hoeft deze
niet bij elke opdracht
getekend te worden. Als u
bijvoorbeeld per mail
overeenkomt dat u een
opdracht aanneemt kunt u

in dezelfde mail vermelden dat u gebruik maakt van een
goedgekeurde overeenkomst.
Tot 1 januari 2017 hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers de
tijd om hun werkwijze aan te passen om met de nieuwe
overeenkomsten te kunnen werken. De belastingdienst houdt wel
toezicht, maar zal nog geen naheffingsaanslagen opleggen. In
geval van fraude kan dit natuurlijk wel.

Na 1 januari 2017 wil de belastingdienst gaan controleren of er
sprake is van zelfstandigheid. Ze willen dit op de werkplek gaan
doen!

Tot slot
Teneinde latere
belastingcontrole-problemen te
voorkomen, is het belangrijk om
het vanaf het begin direct goed

www.stichtingabri.nl
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Christoffel Nieuws

GEBOREN:

29-02-2016: Mies Johanna Karo Bradbury. Mies is het dochter-
tje van Forrest Bradbury en Heleen de Coninck. Correspon-
dentieadres: Vlietberg 33, 6576 JB OOIJ.

11-04-2016: Sem Robin Alexander van de Graaf. Sem is het zoontje van
Melissa van de Graaf en broertje van Damien. Correspondentieadres:
Snoek 11, 3344 JE HENDRIK IDO AMBACHT.

HUWELIJK:

11-06-2016: gaan Christian Tullemans en Melinda Ravlic
trouwen.
Correspondentieadres: Raadhuisstraat 17,
6051 HX MAASBRACHT.

HUWELIJKSJUBILEUM:

08-05-2016: Tonnie en Jeanine Brands-Van Gemert zijn 25 jaar getrouwd.
Corrspondentieadres: Develsingel 15, 3333 LD ZWIJNDRECHT.

VERHUISD:

Per 06-05-2016 gaan Bernard en Riet Derksen-Meesters verhuizen van
Kaak 9-127 Milheeze naar Nieuwe Es 104, 4254 AX SLEEUWIJK.

Binnenvaartgemeenschap
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WINDKANTER

CORVEE

Er is tijd geweest dat ik dacht dat we als ouderen konden genieten
van een mooie oude dag en zorgeloos nog wat rustige dagen
konden doorbrengen om eindelijk verlost te zijn van de dagelijkse
beslommeringen die het leven nu eenmaal met zich meedraagt in
de ‘strijd om het bestaan’.

Natuurlijk, ook in de afgelopen decennia was
het niet allemaal rozengeur en maneschijn en
zeker in onze bedrijfstak Rijn- en binnenvaart
hebben we heel wat ups en downs gekend.
Maar meestal konden we de problemen
overzien en hadden we er nog enige controle
op. Nu lijkt het echter dat we in situaties beland
zijn waar we als gewone burgers geen enkele
greep meer op hebben. Naast de eindeloos
lijkende vluchtelingenstroom uit gebieden
waar de veiligheid voor burgers volledig zoek is
en die opgevangen moeten worden, is nu ook
de dreiging van terroristische aanslagen op
onschuldige burgers in Europa geen
spookbeeld maar een werkelijkheid geworden.

In ons kleine dorpje Made is daar weinig van te
merken, het leven gaat hier nog zorgeloos
verder maar je voelt je al snel betrokken als er
omstandigheden zijn die je direct kunnen
raken.

Zoonlief liep onlangs mee in de marathon te
Rotterdam en ik kon het vooraf niet laten hem
te vragen of hij niet bang was voor een
eventuele aanslag zoals tijdens de marathon in
de Amerikaanse stad Boston. Natuurlijk werd dit
door hem van tafel geveegd en zo hoort het

ook maar het zat blijkbaar toch ergens in mijn achterhoofd. Het doel
van die terroristische aanslagen om een sfeer van angst te doen
ontstaan, lijkt niet zo ver meer weg. Maar wat zal er gebeuren als er
hier in Nederland aanslagen gaan plaatsvinden zoals in Parijs en
Brussel. Zijn we dan in Nederland, in deze toch wat softere tijd,
voldoende ‘gehard’ om dergelijke vreselijk klappen, net als de
burgers tijdens de WO 2, op een doordachte en eensgezinde manier
op te vangen en niet in paniek te raken.

Mijn vrees is dat bij terroristische aanslagen het
saamhorigheidsgevoel in Nederland snel zoek
raakt en het handen ineenslaan verwordt tot
een politiek steekspel met het aanwijzen van
‘schuldige’ bewindslieden in Den Haag of Brussel
met een storm van kritiek op de hoofden van de
beveiliging- en inlichtingendiensten.

Nederland is nogal rijkelijk bedeeld met politici
die geen enkele bijdrage leveren aan een
veiliger Nederland maar wel luid de trom roeren
als het mis gaat.

Misschien komt er dan wel weer een referendum
met de vraag of we ons als Nederland niet
neutraal moeten opstellen, uit de EU stappen,
grenzen sluiten, de NAVO vaarwel zeggen, de
Sharia invoeren en IS met rust laten om zo ons
terug te trekken in een weer ‘veilig’ maar
geïsoleerd vaderland met het gebroken
geweertje als symbool.

Voor sommige politici, links of rechts, is blijkbaar
niets te gek.

Zoon Jan op weg naar de finish
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THUISHAVEN
‘HET ZUIDEN’ Vastenactie Harapan Jaya

Dat er nogal wat argwaan bestaat bij goedwillende mensen
die aangespoord worden om donaties over te maken naar

grootschalige charitatieve instellingen mag bekend heten. Of het
terecht is of niet, de vaak hoge vergoedingen die directeuren,
managers en corrupte medewerkers vangen voor hun
werkzaamheden en forse reisvergoedingen maken de mensen wat
kopschuw van dergelijke instellingen. Dat kleinschalige, meer
controleerbare en gerichte donatieacties de mensen vaak meer
aanspreken mag ook bekend heten. De vastenactie op
schipperscentrum ‘Het Zuiden’ ten bate van het revalidatiecentrum
Harapan Jaya op Sumatra in Indonesië, door wijlen aalmoezenier
Chris Eijsermans jaren geleden onder onze aandacht gebracht, is
misschien juist door die kleinschaligheid een voorbeeld daarvan en is
weer succesvol afgesloten. Maar liefst € 1000,00 kon door onze toch
kleine gemeenschap ‘Het Zuiden’ overgemaakt worden aan Sr.
Jeannette van Paassen. Hartelijk dank aan onze trouwe donateurs
namens Sr. Jeannette die al eerder heeft aangekondigd aan haar
goede kennis, dhr. Fred de Groen, binnenkort weer eens een bezoek
te brengen aan ons centrum en te vertellen wat er met het geld zoal
tot stand is gebracht. Ze is van harte welkom!

Kerksluiting

Een kleine 150 jaar is de St. Bernarduskerk te Made het bepalend
beeld geweest in de kom van Made van de katholieke identiteit van
de dorpbewoners. Generaties lang werden hier huwelijken gesloten,

kinderen gedoopt, Communie
gedaan, uitvaartdiensten
gehouden, Zilveren, Gouden en
Diamanten huwelijken gevierd
naast vele andere festiviteiten die
verbonden zijn aan de katholieke
feestdagen en verenigingen.

 Vanwege het steeds maar
teruglopend aantal kerkgangers
werd enkele jaren geleden al de H.
Blasiuskerk (gebouwd rond 1930) te
Made aan de dienst ontrokken en
werd het gebouw geschikt
gemaakt voor de ombouw tot
woonappartementen zonder de
kerk en de toren te slopen. Maar de voorgenomen sloop van het
enige nog resterende gebedshuis in Made, de St. Bernarduskerk,
ging de meeste dorpsbewoners te ver. (‘Slopen’ wordt
tegenwoordig aangeduid met het vreemde woord ‘amoveren’).
Wat stelt een dorp voor, zonder een kerk als baken in het
uitgestrekte landschap? Toch moest er een oplossing komen want
het kerkbezoek werd te laag en de onderhoudskosten waren niet
meer op te brengen.

De kerk is nu onderhands verkocht aan een bij Made zeer betrokken
Madese bouwondernemer, dhr. Cees Kwaaitaal, die zich hard heeft
gemaakt het beeldbepalend monument te behouden. Geen
openbare inschrijving dus voor andere projectontwikkelaars die
meer had kunnen opbrengen, geld mocht niet de drijfsfeer zijn.
Made kan in de voorgenomen constructie blijven kerken in of in de
nabijheid van de kerk en kan het monument in het nog te
ontwikkelen centrumplan voor Made blijven dienen als spil en
ankerpunt.

Iedereen blij dus.

St. Bernarduskerk

St. Bernarduskerk
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MISINTENTIES ZONDAG 1 MEI 2016

Voor overleden dhr. Gerard Wennekes en Elisa
Wennekes en Jeanet Wennekes  en overleden
familie Wennekes Heijmen,

ONZE ZIEKEN

* Dhr. Joop Derksen.
BEUNINGEN, STREKEL 9, 6641 XK.
* Mevr. Dien Hollemans-van Neijenhof.
SCHIJNDEL, SALVIAHOF 29, 5482 PK.
* Mevr. Wally Geutjes-Zingel.
MILLINGEN A/D RIJN, ST. WILLIBRORDSTRAAT 1-B29,
6566 DD.
* Mevr. Marja Straathof.
ZIEKENHUIS IN LEIDERDORP.
* Dhr. Gerard Leensen.
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544 AL.

ZIEKEN AAN BOORD / THUIS HERSTELLEND

* Mevr. J. Kerkhof-Sep.
NIJMEGEN, DOMMER VAN POLDERSVELDTWEG 23c,
6521 NC.
* Ton Rennings. ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041
XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Winanda de Ruyter-Baijens.
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
* Mevr. Graat-Lutjens.
ROERMOND, BROEKHIN-ZUID 13, 6042 EA.

IN HET VERPLEEG/VERZORGINGSHUIS

* Mevr. Meering-Metzler (Verpleeghuis Kalorama).
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12, 6573 DX.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau Oord, Kamer
16.
POSTADRES:  POSTBUS 9002, 6870 GC  RENKUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes. MILSBEEK, POTTENBAKKER 36,
6596 GB.

Als u bij een zieke op bezoek wilt gaan, neem dan eerst
contact op met de familie. De zieke kan even rust willen
hebben
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Het Kerkschip St Jozef werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ge-
bouwd in opdracht van de Duitse bezetter. Het schip is gemaakt
van beton en was bestemd als bevoorradingschip voor de Krieg-
smarine. Na de oorlog deed het tijdelijk dienst als opslagplaats
voor steenkool. In 1950 kwam het in handen van het Aartsbis-
dom Mechelen die het verbouwde tot kerkschip.

KSCC – Het Zuiden Volledige dagtocht naar Antwerpen op 26 mei

We vertrekken om 08.30 uur vanaf het Schipperscentrum Raamsdonkveer naar Antwerpen
waar de koffie voor ons klaarstaat op het Kerkschip te Antwerpen. Na de koffie gaan we in
twee groepen met een gids mee voor de rondleiding binnen het kerkschip en daarna ge-
bruiken we daar ook de lunch.

Na de lunch hebben we een korte wandeling van ongeveer 15 minuten om bij de MAS te
komen, waar een ieder op eigen gelegenheid met de roltrap of lift naar boven kan om van
het fantastische uitzicht te kunnen genieten en eventueel een bezoek kan brengen aan
een van de vele tentoonstellingen die er zijn. (U mag zelf kiezen.)
 Om ongeveer 16.00 uur komt de bus ons weer halen bij de MAS voor een rondrit door Ant-
werpse haven (linker oever). Daarna brengt de bus ons naar een gelegenheid om te dine-
ren (adres nog onbekend). Voor deze reis moet u wel in het bezit zijn van geldig paspoort of
ID-kaart en een reis- en annuleringsverzekering.

De kosten voor deze reis bedragen € 65,- als minimaal 40 en maximaal 50 personen zich in-
schrijven.
 Wilt u meegaan op deze fantastische dagtocht naar Antwerpen maak het bedrag van €
65,- voor 10 mei over op rekening:
NL17 INGB 0000 296 049 t.n.v. Kath. Schipperswerk het zuiden.
Aanmelden: Er is een inschrijflijst op het Schipperscentrum Raamsdonkveer.
Voor meer informatie kunt u bellen met Janneke Hoogendoorn: Tel: 06-286 20 680.
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TIJDENS MUSEUMWEEK ECHTE GOUD NOG

BETER TOEGANKELIJK

Maritiem Museum lanceert audiotour en online
ticketing

Het Maritiem Museum Rotterdam werkt
voortdurend aan het optimaliseren van haar
bezoekersservice, gemak en –overdracht.
Daarom lanceert het museum tijdens de
Nationale Museumweek niet alleen audiotour
‘door de ogen van’, maar ook online ticketing
samen met 10 Rotterdamse musea, Rotterdam
Partners en Rotterdam Festivals. Hiermee
maken we ons echte goud nog toegankelijker
voor onze bezoeker.

Audiotour 'Door de ogen van'
Tijdens de Nationale Museumweek (16 t/m 24
april) tonen alle musea in Nederland hun
'echte goud'. Het goud van het Maritiem
Museum Rotterdam kun je tijdens de
museumweek eens op een hele andere manier
bekijken. Met de nieuwe audiotour 'door de
ogen van' krijgen 27 objecten, zowel binnen als
buiten, er een extra verhaal bij. Medewerkers
van het museum, van directeur tot vrijwilliger,
vertellen vanuit hun eigen achtergrond wat
hun favoriete object nu zo bijzonder maakt. Zo
leren bezoekers door de ogen van
papierrestaurator Frank het Itinerario van Jan
Huygen van Linschoten op een heel andere
manier kennen. En vrijwilligster Clementine
vertelt het verhaal over haar favoriete
museumschip 'Annigje': “Dan komt de realiteit

gelijk op je af, zoals het
toen is geweest”. De
audiotour is via izi.
TRAVEL gratis te
downloaden voor
bezoekers.

Het echte goud
Het Maritiem Museum
toont in de

tentoonstelling 'Topstukken' haar eigen goud
met vijfentwintig topstukken uit de
eeuwenoude collectie. Vanwege hun
revolutionaire rol in de scheepvaart. Omdat ze
stille getuigen zijn geweest van een belangrijk
moment in de maritieme geschiedenis. Of
omdat ze gewoon uniek zijn. Het echte goud
van het Maritiem Museum omvat ook een
unieke varende collectie. Bezoekers stappen in
de Maritiem Museum Haven aan boord van de
collectie operationeel varend erfgoed, die in
werkende staat wordt gehouden.
Voordeel met e-ticket tijdens Museumweek
Museumbezoekers kopen vanaf heden
voorafgaand aan hun bezoek eenvoudig hun
entreekaartjes voor het Maritiem Museum
online. Met een e-ticket kunnen ze goed
voorbereid op pad en wachttijd besparen bij
de kassa op drukke dagen. Bovendien krijgen
ze bij het Maritiem Museum 20% korting in de
Giftshop en in de nabijgelegen APCOA
parkeergarage (Hartmansstraat 35). Het
Maritiem Museum werkt samen met tien
Rotterdamse musea, stadspromotor Rotterdam
Partners en cultuurpromotor Uitagenda
Rotterdam (onderdeel Rotterdam Festivals). Als

eerste stad in Nederland gaat Rotterdam haar
binnen- en buitenlandse bezoekers bedienen
met het verkopen van tickets voor alle
Rotterdamse musea via één online shop. Voor
wederverkopers biedt het mogelijkheden om
bezoekers en bewoners via de online shop
makkelijk en snel tickets aan te bieden van het
totale Rotterdamse museumaanbod. Ook bij
de bezoekerscentra van Rotterdam Info  aan
de Coolsingel en op Rotterdam Centraal
kunnen dankzij dit systeem e-tickets worden
verkocht van alle musea aan toeristen.
Uitagenda Rotterdam zal  maandelijks aan
abonnees van de MuseumUitmail speciale
online ticketaanbiedingen doen. De e-tickets
leveren bezoekers de gehele Nationale
Museumweek exclusieve voordelen bij de
deelnemende musea, zoals korting in het
museumrestaurant of de museumwinkel.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2016
Zondag 10.30 uur Woord- Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.
Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

EXTRA
Zondag 15 mei 10.30 uur Viering Eerste Pinksterdag
Maandag 16 mei 14.30 uur Tweede Pinksterdag. Fietstocht opstappen café Boelaars in Raamsdonkveer
Donderdag 26 mei 08.30 uur Dagtocht Antwerpen. Kijk voor informatie op: http://www.kscc.nl/volledige-dagtocht-naar-antwerpen-op-26-mei/

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken, telefoon: 0162-68 79 30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.nl

AGENDA KSCC  NIJMEGEN april-mei 2016
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.30 uur KSCC gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor
Donderdag 15.30 uur Verzorgen Christoffel Nieuws (even weken)

19.00 uur Repetitie KSCC koor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken

EXTRA
Donderdag 5 mei HEMELVAARTDAG en Bevrijdingsdag KSCC gesloten.

07.00 uur Dauwtrappen in de Hatertse Vennen met daarna pannekoeken eten in ‘St Walrick’.

Vrijdag 6 mei KSCC Schipperscentrum gesloten

Zondag 15 mei 11.00 uur 1E Pinksterdagviering m.m.v. van het KSCC koor en Boy en Friends

Donderdag 12 mei 09.00 uur Grote schoonmaak op het KSCC Schipperscentrum

Maandag 16 mei 11.00 uur 2E Pinksterdagviering

Donderdag 19 mei 19.00 uur Schuttevaervergadering afd. Gelderland

Woensdag 25 mei Verjaardag aalmoezenier B.E.M. Van Welzenes sdb

Maandag 6 juni 10.30 uur Coördinatie- en beheerdersvergadering

Dinsdag 28 juni 10.00 uur Laatste KSCC gymnastiek van het seizoen
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Blom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

http://www.kscc.nl/volledige-dagtocht-naar-antwerpen-op-26-mei/
http://www.kscc.nl/volledige-dagtocht-naar-antwerpen-op-26-mei/
mailto:info@kscc.nl
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Column
van
Sina

St. Christoffel

Door Sina

Het is vrijdagmiddag en Tom en Nikkie wachten op
hun moeder, die met de auto onderweg is, bij oma.
Oma heeft ze opgehaald op het internaat. Ze
hoeven vanavond gelukkig niet zover naar boord,
want hun moeder is er in Andernach afgestapt en
vanavond ligt hun schip in Koblenz. En zondag
hoeven ze ook niet zo lang in de auto te zitten, want
ze gaan met het schip naar Thionville en van de
Moezel vandaan, is het bijna overal maar 3½ uur
rijden.

Tom vraagt aan Oma, of ze op de tv naar ‘brugklas’
mogen kijken en oma zegt; natuurlijk joh, zet jij hem
even aan, de afstandsbediening ligt bij de tv. Tom

pakt hem en zet de tv aan en staat
dan te kijken naar de spulletjes die bij
oma voor de tv liggen en staan. Hij
pakt een klein koperen plaatje, loopt
ermee naar oma en vraagt; oma, dit
plaatje heeft vroeger bij u aan boord
toch altijd in de stuurhut gehangen? Ja
Tom, vertelt; oma dan, toen opa en

oma getrouwd zijn, zijn we op de spits gaan varen
van opa zijn vader en moeder.

Op dit plaatje staat Sint Christoffel en het plaatje is
toen de spits afgebouwd was en gezegend werd
door de pastoor, in de stuurhut gekomen. St.
Christoffel heeft altijd met de spits meegevaren en
later met onze andere schepen, omdat hij de
beschermheilige van de reizigers is. Nu ligt hij bij mij,
omdat ik dan kan vragen of hij met jullie en met ome

Jaap mee vaart, als jullie weer op reis zijn met jullie
schepen. Maar Tom als Sint Christoffel kon vertellen
waar hij in al die jaren mee naar toe is gevaren,
nadat hij op de spits door de pastoor is gebracht,
dan kon daar wel een boek over geschreven
worden.

Maar als je het verschil ziet hoe jullie nu varen en
toen Sint Christoffel op de spits kwam, dat is echt
een wereld van verschil. In die tijd kon je de stuurhut
niet laten zakken voor lage bruggen en kon je niet
zomaar water in het ruim zetten, want dan moesten
eerst de planken van de buikdenning eruit gehaald
worden. Er waren alleen accu’s aan boord voor het
licht en op sommige schepen hadden ze nog licht
met een lampje dat op butagas brandde. Er was
ook geen verwarming aan boord en geen
badkamer, er was geen kopschroef en geen radar.
Naar de familie in Nederland schreef je een brief en
op veel sluizen kon je dan wel je brief in de
brievenbus gooien. Er was nog geen marifoon en
een IPad en een computer had je natuurlijk ook
nog niet. Ja, kinders er is veel veranderd in de tijd
dat Sint Christoffel aan boord kwam op de spits.
Toch zijn veel dingen nog hetzelfde gebleven want
nog steeds, als je op de reis bent en je moet gaan
laden in het donker terwijl het vriest dan kan het
glad zijn in het gangboord en er kan ook nog altijd
veel wind zijn als je over het IJsselmeer vaart of op
de Westerschelde.

Zo zie je dat hoeveel jaar het ook geleden is dat
Sint Christoffel geleefd heeft, en als je goed
nadenkt altijd nog dingen zijn waar het fijn voor is,
dat als we op reis zijn, we onze beschermheilige
hebben.
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5 Mei om 11.00 uur Eesrte Communiefeest

Van Milan Verlaan ‘ms Milan’ en Jade van Gils ‘mts Solution’.

De kinderen zijn door de ouders met ondersteuning van ons
pastoraat goed voorbereid.

Hoe? Door hen in de h. Mis zoveel mogelijk mee te laten doen en
waar kon bijvoorbeeld tijdens het klaarmaken van de tafel uitleg te
geven. Na de h. Mis werd informatie gegeven en de ouders hebben
thuis aan boord het nodige gedaan.

Van harte wensen wij kinderen en ouders een mooi feest.

Milan Jade
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KOKEN MET
RIET

Courgettesalade met gerookte zalm

Ingrediënten
1 groene courgette, 1 gele courgette, 2 sinaasappels, 200 gr gerookte zalm, 1 el kappertjes, 1 handjevol platte
peterselie, 4 el olijfolie, peper, zout, 80 gr rucola.

Bereiding
Halveer de courgettes in de lengte en schaaf ze met een kaasschaaf in lange dunne linten. Rasp een kwart
van de schil van een sinaasappel. Snijd met een scherp mes de schil en het witte vlies van de sinaasappels.
Snijd het vruchtvlees tussen de vliezen uit. Knijp het sap uit de achtergebleven vliesjes en vang op. Meng in
een schaal de partjes, het sap en de rasp van de sinaasappels door de courgettelinten. Snijd de zalm in grove
stukken. Meng samen met de kappertjes, de peterselie en de olijfolie door de courgette. Breng op smaak met
flink wat peper en zout. Laat tien min. staan zodat de smaken goed intrekken. Schep er vlak voor het serveren
de rucola door.
TIP: Voeg wat pasta toe voor een heerlijk hoofdgerecht

Door Riet Pols

Lekkere salades als tussendoor of als lichte maaltijd

Kapiteinssalade

Ingrediënten
2 kg ongedopte kapucijners (gedopt gewicht 600 gr) of eventueel een pot kapucijners afgespoeld, 500 gr
krieltjes, 150 gr ontbijtspek in plakjes, 1 el stroop, 3 el olie, sap van 1 citroen, 3 tl mosterd, 2 el kappertjes, 4 el
zilveruitjes, 1 groene appel, in dunne reepjes gesneden, 80 gr gemengde sla, peper.

Bereiding
Dop de kapucijners en kook ze zonder zout anders worden de velletjes taai in 8 min gaar. Giet ze af en laat ze
afkoelen. Kook de krieltjes in tien min gaar, giet ze af en laat ze afkoelen. Bak ondertussen in een koekenpan
de plakjes ontbijtspek uit. Giet erop het laatst de stroop over en laat karamelliseren. Haal het spek uit de pan
en laat het afkoelen opeen bord. Halveer dan de plakjes. Klop een dressing van de olie, het citroensap en de
mosterd en doe deze in een grote kom. Voeg nu alle overige ingrediënten (behalve het spek) toe en schep
goed om. Breng op smaak met peper. Serveer de salade op een mooie schaal en verdeel er de uitgebakken
plakjes spek over.
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Kitty Cuijpers ontvangt hier een onderscheiding in de Orde van
Oranje-Nassau. Kitty is echtgenote van Frans Cuijpers, bestuurslid van
European Circus Association (ECA)

Kermis - Mis

Woerden

2016

In de

Auto

scooter

De zondag

van de

koningskermis
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THUISHAVEN
‘ROTTERDAM’ Een impressie van de allerlaatste busreis op

13 april 2016 van "Ken uw Stad", die altijd
georganiseerd werden door de 3 zusters
(Laetitia, Adrienne en Mathea) uit
Rotterdam. Namens de
schippersgemeenschap uit Rotterdam
worden zij bedankt voor alles wat zij
georganiseerd hebben.

Ria Driessen’

Zusters Mathea, Laetitia, Adrienne
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Beste leden,

De laatste gezellige vrijdagavond
van dit voorjaar komt eraan, op 29
april, om 19.30 uur in Het Ontmoe-
tingscentrum, in Doornenburg. En het
wordt onderhand tijd voor ons eerste
uitje dit jaar.

Op dinsdag 10 mei gaan we in de ochtend naar Stoomgemaal De
Tuut (www.de-tuut.nl) en het Motorenmuseum, adres De Tuut 1, 6629
AA Appeltern.
’s Middags gaan we varen met De Sluizer (www.desluizer.nl), adres
Blauwe Sluis 1b, 6629 KK Appeltern.

We verzamelen weer bij
het Ontmoetingscentrum
in Doornenburg, waar we
om 10.00 uur vertrekken
richting Appeltern. Om
11.00 uur willen we bij De
Tuut zijn. Na de rondlei-
ding door het gemaal en
het motorenmuseum
kunnen we de lunch ge-

bruiken. Om 14.00 uur start dan de Gouden Ham rondvaart op De
Sluizer. Onderweg passeren we plaatsjes als Maasbommel, Megen
en Appeltern. De rondvaart duurt tot ongeveer 15.45 uur.

Voor leden is de bijdrage voor de entree voor De Tuut en de Rond-
vaart € 5,00. Niet-leden en introducés vragen wij de kostprijs, € 15,00
p.p. De lunch komt voor eigen rekening (een drankje van de vereni-
ging tijdens de rondvaart moet kunnen).

We willen graag, dat jullie je opgeven vóór 3 mei a.s. A.u.b. aange-
ven of je kunt rijden. We stellen voor, dat degenen die met iemand
meerijden, de chauffeur € 5,00 p.p. betalen voor de benzinekosten.
Opgeven kan bij mij, per e-mail (p.megen@upcmail.nl) of telefoon
(06 – 1860 7810) of bij Henk (026 – 325 43 58).

Bij deze gelegenheid willen we jullie wijzen op onze prachtige websi-
te, daar kun je o.a. in de agenda ook zien wat er nog te doen staat:
www.schippersverenigingsterreschans.nl
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Peter van Megen, Secretaris

‘De Tuut’
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Daar begint de ellende weer.
Eerst twee dagen in de kofferbak tot ik alle kleuren van de regenboog
zie.
Vervolgens die KIP-achtige sleurhut ophalen bij die aardige mevrouw
(vind mijn baasje) van de camping.
Daarna trokken we helaas gelijk verder. De bergen in.
IK BEN GEEN BERGHOND!
Ik heb geen lange poten en ik heb geen tonnetje met rum onder mijn
hals hangen.
Ik wil lekker koel gras onder mijn poten.
Een groene wei met een bak water naast me en liefst een mooie
strakke Franse hond in de buurt. Samen mijn Frans en hartje ophalen.
Niets van dit alles. Eindeloze bergpaden vol met keien. Na elke bocht
komt er weer een bocht. Ik heb geen enkels meer over.
Verdwalen kunnen we niet. Mijn baasje hoeft alleen maar het natte
sleepspoor van mijn tong terug te volgen.
Ik begrijp dat we vlak bij Italië zitten.
Doet me denken aan enkele weken geleden. Plots was het Italië voor
en Italië na. Mijn baasje ging op Italiaanse kookles, leerde Italiaanse
woorden, er werden Italiaanse wijnen geschonken. Ik kreeg zelfs
Italiaanse brokken- niet te vreten, Zum Kotzen. En de hele dag door
dat brallerige “Bon Giorgo”.
Ik dacht even dat mijn baasje bekeerd was tot het homoïsme. Hij
schilderde zelfs zijn racefiets roze. De hele straat, wat zeg ik, de hele

wijk, de hele stad deed mee. Alles werd roze. Ik dacht even: “Er
heeft iets in het water gezeten” of de COC heeft de macht in het
land overgenomen.
Wat blijkt: DE GIRO gaat door onze straat. Ik dacht eerst nog: de
postgiro gaat toch bijna elke dag door onze straat?
Blijkt het om een wielertocht te gaan. De Giro d’Italia.
En.. toen moest ik wel lachen. Na een hele poos kwam mijn baasje
er achter dat hij tijdens de doortocht van de Giro al op vakantie was
én dat zijn roze bodypaint er absoluut niet meer afging.
Moet je hem hier zien rondfietsen met zijn roze fietsje en dito hoofd.

SAM
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Spaanse sferen tijdens de gezinsdag

van internaat De Singel

Vrijdag 8 april was het weer tijd voor de jaarlijkse gezinsdag van
schippersinternaat De Singel in Dordrecht. Tijdens dit feestelijke
evenement, dat inmiddels een echte traditie is geworden, worden er
verschillende activiteiten georganiseerd voor alle kinderen, ouders en
medewerkers van het internaat. Dit jaar stonden de activiteiten in het
teken van het thema ‘Viva España!’.
Zo kon er een ritje worden gemaakt op een ‘echte’ stier, was er een
voetbalcompetitie tussen twee Spaanse teams en is er onder
begeleiding van een echte flamencodanseres een workshop
‘flamenco dansen’ gevolgd.
Uiteraard is er ook genoten van de Spaanse keuken. Er was
bijvoorbeeld een masterclass paella maken, waarbij twee groepen
de beste paella probeerden te maken. De winnaar kreeg ‘de gouden
pollepel’ uitgereikt en daarna kon iedereen aan lange tafels genieten
van de paella en allerlei tapas, die door de verschillende groepen op
het internaat zijn gemaakt. Ook was er een kraampje met heerlijke
churros.

Internaat De Singel kijkt terug op een zeer geslaagde en gezellige
gezinsdag!
De Singel, onderdeel van Stichting Meander, is een internaat voor
schipperskinderen in Dordrecht. Bij De Singel verblijven kinderen in de
leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, waar naast huisvesting ook opvoeding,
begeleiding en recreatie aan de kinderen wordt aangeboden.
Internaat De Singel biedt een veilige, open en stimulerende omgeving,
waar kinderen ruimte en aandacht krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
Op het internaat zijn 5 groepen, waaronder een begeleid wonen
traject. De Singel - Uw keuze voor kwaliteit.

E-mailadres: desingel@stgmeander.nl
Website: www.stgmeander.nl
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Soos met… plantenbingo
K.S.C.C. NIJMEGEN DIENSTENCENTRUM

DINSDAG 10 mei 2016

Op dinsdag 10 mei nodigen wij iedereen uit voor een gezellige
Soos met een bingo.

Er zijn weer mooie planten te winnen.

U bent zoals altijd vanaf 13.30 uur van harte welkom
U kunt eerst bijpraten onder het genot van een vers kopje koffie of thee.

Daarna laten we de balletjes het lot beslissen!
U bent van harte welkom en neem gerust een vriendin, vriend, buurman

of buurvrouw mee.

Werkgroep Soos met…



Christoffel Nieuws pagina 30

40 jarig jubileum KSCC schipperscentrum

2016: het is 40 jaar geleden dat het eerste KSCC schipperscentrum
werd ingezegend door deken Vollebregt van Nijmegen en 30 jaar
gelden dat ons huidige schipperscentrum werd ingewijd in
aanwezigheid van heel veel mensen. Het was tijdens beide
openingsfeesten stralend weer. Het waren grandioze openingen.
Wij komen er in het volgende bulletin nog op terug.

Dit 40 jarig jubileum wordt gevierd met een symposium en wel op
donderdag 6 oktober.

Thema: Sociaal pastoraal werk van het KSCC en parochie: kansen
en bedreigingen.

Noteer de datum alvast in uw agenda.

Volgt u ons op Facebook en Twitter!



AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2016

Zondag 11.00 uur Viering in de kapel, daarna gezellig samenzijn met koffie en tijd voor informatie.

Zaterdag Elke 2e zaterdag van de maand fotoruilbeurs.

EXTRA

Donderdag 5 mei HEMELVAARTDAG géén dienst op het Centrum.

Zondag 15 mei 11.00 uur PINKSTERFEEST, Eucharistieviering

Zondag 22 mei 11.00 uur Eucharistieviering in het teken van ‘Maria Sterre der Zee’. Daarna gezellig samenzijn en afsluiting met
een buffet.

Zondag 29 mei Sacrementsdag

Zondag 3 juli Slot van ons activiteiten-jaar met een BBQ

Zondag 10 juli Na de eucharistieviering uitzwaaien van de zusters.

Zondag 31 juli 11.00 uur Allerlaatste eucharistieviering op het KSCC, met daarna een gezellig samenzijn.

Contactpersoon voor Rotterdam: Zuster Laetitia, telefoon 010-436 73 00, e-mail: boot109@zonnet.nl

AGENDA KSCC  ZWIJNDRECHT 2016

Dinsdag 3 mei 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Dinsdag 17 mei 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Dinsdag 7 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Zaterdag 22 oktober 20.00 uur Najaarsbal.

7-9 december Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.

Vrijdag 16 december Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos

Contactpersoon voor Zwijndrecht: Wilma Vissers, telefoon 06-15 06 35 39, e-mail: wam.vissers@gmail.com

http://everyoneweb.com/schipperssoos
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DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250   024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis
Begijnenstraat 29  024-3228380
Huisartsenpost Nijmegen (bij C.W.Z.)
Weg door Jonkerbos 108 0900 – 8880
Tandheelkunde   024-3773670

ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein
zuid 10 6525 GA     024-3611111
Canisius-Wilhelmina Weg door
Jonkerbos 100 6532 SZ  024-3657657

KLINIEK
Sint Maartenskliniek Hengstdal 3,
6574 NA     024-3659911

ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerstraat 55
6574 NA     026-3788888

APOTHEKENPOST: NIJMEGEN
C.W.Z. Post    024-3658544
St. Radboud post  024-3619191

INTERNATEN:
St. Nicolaas internaat Volsellastraat 3
6515 DX Nijmegen  024-3593500
E: nicolaas@stgmeander.nl
Stichting Meander  030-6580060

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

BINNENVAART:
Bureau Telematica  010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL       06-23225399

ORGANISATIES:
BLN–Kon.Schuttevaer 078-7820565
Censis Barendrecht  0180-691420
A.S.V. Rotterdam  010-4148585
CBRB Vasteland 78 R’dam

010-7989800
Schuttevaer Gelderlan 06-51439451
E: gelderland@ksvschuttevaer.nl
I.V.R. Rotterdam   010-4116070

Voor vragen aan de Rijksoverheid
 (Postbus 51)    1400

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen
Mariënburg 30

024-3299396
Bureau voor Rechtshulp  0900-8020
B.V.B.      010-4129151
Slachtofferhulpdienst 0900 - 0101
Thuiszorg Zuid – Gelderland ZZG Zorggroep
       024-3665777
S.A.W. Opleidingen  06-22525998
Telefonische hulpdienst 0900 - 0767

Havendienst    024-3292696
Rijksverkeersinspectie 026-3528911
R.W.S. Gelderland  026-3688911

Rijkswaterstaat D.K.R. Nijmegen Maas
       024-3717700
Sluis Weurt    024-3775670
Verkeerspost Tiel   0344-619672
Verkeerspost RWS Nijm. 024-3435610
Gemeentehuis Nijmegen
       024-14024
KSCC Rotterdam  010-4130030
KSCC ‘t Zuiden   0162-521782

ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-8844
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Brandweer    024-3297599
GGD Nijmegen   024-3297297
Politie te Water   024-3739700

Volg het KSCC op:
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—-------------------------------------------------------
COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken  R. Kuyten - Joosten
Reisjes       G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie  G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters

G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg) H. Leensen
Soos met …   G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator  D. van Zijl-Buil
P.W.A. Administratie  L. Bom
Kosters-ploeg   B. Derksen
Gymnastiek    J. Hoks
Onderhoud binnen  K. Verhoef
Onderhoud buiten     G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage

H. Mooren
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING   NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:
ING NL25 INGB 0003.04.68.25
Pastoraat:
Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel

(+31) 6 – 55 35 6666
Fax    (+31) 024 – 3788201
Email:   info@kscc.nl
Internet:  www.kscc.nl

Stafleden:  (+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes  Gastvrouw
Lea Bom  Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
   Kantoormedewerkster
Hans Wester  Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
    (+31) 024 – 3234568


