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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL Symposium

Het 6 oktober symposium ‘Het gaat om mensen’ ter ge-
legenheid van het 40 jarig bestaan van het KSCC schippers-

centrum en het 10 jarig bestaan van de parochie voor kermis
circus en binnenvaart is in volle voorbereiding.
Dinsdag kwam de voorbereidingsgroep samen om de laatste details
te bespreken.

Belangrijk is dat er voldoende tijd is om te luisteren naar het verhaal
van de heer Jos van Gennip, oud Eerste Kamerlid van het CDA,
maar ook om de statements te beluisteren van de deelnemers aan
het ronde tafelgesprek en voor de themamiddag ‘Het gaat om
Mensen’.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘Het gaat om Mensen’,
dan bent van harte welkom. In verband met de catering is wel goed
om u uiterlijk 4 oktober a.s. op te geven (0031 (0) 24 – 377 75 75) of
per mail: info@kscc.nl

Kermis in Nijmegen

Vanaf zaterdag 1 oktober tot
en met volgende week zon-
dag 9 oktober is het Kermis in
Nijmegen.
De gemeente is bezig de be-
nodigde terrein vrij te maken
van auto’s fietsen etc. De ex-
ploitanten hebben tijd nodig
om hun attractie op te bouwen.
We hopen maar op goed weer. Even op de buienradar gekeken:
het woord wisselend bewolkt sprong er uit. Nu maar wachten hoe
het uiteindelijk uitpakt.
Kermis komt eigenlijk van Kerk Mis. In vroegere tijden werden de fees-
ten ter ere van heilige groots gevierd in de Kerk. Na de heilige Mis
werd het feest buiten verder voortgezet in de attracties van de ker-
mis: de kop van Jut, de draaimolen, de steile wandrace, en de
waarzegger niet te vergeten. En er kon het nodige gedronken en

gegeten worden, u kunt zich dat
voorstellen. Van de houding van som-
mige gelovigen die netjes in de kerk
geweest waren, was niet veel meer
over.
De kermis is ook een plaats van ont-
moeting. Jongens hebben hun part-
ner daar leren kennen waarmee ze
later getrouwd zijn of zijn gaan sa-
menleven.
De kermis is voor een week een gratis
‘attractiepark’ waar je van kunt ge-
nieten. De attracties zijn niet gratis,
maar dat begrijpt u wel.

Van harte een fijn Kermisweekend
toegewenst.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

mailto:mailto:info@kscc.nl
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Zangkoor; De Waalkanters

Hooggeëerd publiek!!

Op deze dag (opening nieuwe seizoen)
heeft U, als liefhebber van bekende liedjes
van toen, kunnen genieten van het zang-
koor “de Waalkanters”. Niets bijzonders maar
wel een club mensen die graag een paar
uurtjes vrije tijd inlevert voor de gezelligheid
van het samenzijn en het zingen.
Met een repertoire van zo’n 80 liedjes heb-
ben we, in de meer dan 7 jaren dat we be-
zig zijn, niet stil gezeten. Het koor is opgericht
op 9 februari 2009 en telt zo’n 40 leden (ge-
mengd).
Het is een hele klus om goed onderhoud te
plegen aan de liedjes en om nieuwe liedjes
aan te leren.
Ook is het fijn om af en toe een optreden te
doen (er staan er 2 gepland in november dit
jaar) en dat is waar we aan werken. Onze
optredens zijn meestal in zorginstellingen en
soms op eigen bodem.
Ieder jaar dat het koor jarig is wordt dat met
een gezellige feestavond gevierd!
Mocht je graag eens mee willen repeteren
of informatie willen hebben dan ben je op
de woensdagochtend (10.30 uur) van harte
welkom. Bespeel je soms een instrument dan
is er misschien ook wel plaats voor jou.
Met vriendelijke groet.

voorzitter/dirigent;
Gerard Verschuren.

Op dinsdag 6 september vertelden de verschillende coördinatoren over de activitei-
ten die het komende seizoen op het KSCC Nijmegen georganiseerd worden.

Hieronder staan hun presentaties afgedrukt.

Fotografie

Mijn activiteit  als vrijwilliger is
o.a. het foto's maken bij "spe-

ciale gelegenheden en activiteiten" die
plaatsvinden op- en over het schipperscen-
trum.
Bij zulke gelegenheden loop ik, met mijn ca-
mera, kriskras door de menigte om zodoende
een goede positie te zoeken voor een spre-
kende opname.
De compositie van de foto is erg belangrijk om
een goed plaatje te maken zodat daar eigen-
lijk geen tekst meer bijgeschreven hoeft te
worden.

Nadat ik meerdere foto's bij een activiteit ge-
maakt heb, selecteer er enkele uit en bewerk
deze dan. Mijn bedoeling is, om met zo weinig
mogelijk foto's een duidelijk verhaal "te vertel-
len" over de gebeurtenis die heeft plaats ge-
vonden.
Het bekijken van foto's moet voor de menigte
interessant blijven.

Sinds het "digitale foto tijdperk" worden er vol-
gens mij soms wel erg veel foto’s "geknipt"
waar soms niet meer naar compositie geke-
ken wordt.

Ik vind fotograferen erg leuk en doe dit al sinds
1948. In die tijd deed ik ook nog zelf ontwikke-
len en afdrukken.  Wat dat betreft is het wel
een stuk makkelijker geworden.
Ik hoop deze bezigheid nog een poosje te
mogen doen.
Met vriendelijke groet en.... een goede belich-
ting.

Gerus Brugman

Het KSCC-Kerkkoor

In alle drukte en tijddruk op
de opening van het nieuwe
seizoen is het er niet meer
van gekomen om jullie nog een daverende
speech te laten horen.
Nou, maar goed ook want dat was niet de
bedoeling! Het ging er om wat over de bei-
de koren aan boord te vertellen en de plan-
nen in het nieuwe activiteiten jaar bekend te
maken.
Wat betreft het kerkkoor hebben wij in 2016
te maken met het 40 jarig Jubileum en daar
gaan we wat aandacht aan besteden.( in
alle bescheidenheid)
Dan hebben we het over een gezellige
avond aan boord en extra aandacht in de
viering.

Op Eerste Kerstdag zingen we samen met de
Waalkanters de H.Mis in de circustent van
Freiwald op de Goffertwei.
En iedere zondag zingen we tijdens de H.Mis
aan boord van het schipperscentrum en re-
peteren daarvoor op de donderdagavond.
Ook bij uitvaarten word indien nodig door
ons gezongen.

U snapt wel dat elk koor van zo’n leeftijd ook
wel eens wat nieuwe koorleden kan gebrui-
ken en dat is nu precies de wens die we nog
hebben. Dus ook hier zou ik willen zeggen,
als je belang hebt vraag gerust eens naar de
in en outs van het koor en anders zing ge-
woon eens mee op een zondag!
Graag tot ziens of horens!

de voorzitter,
Gerard Verschuren
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Soos met.…

Het nieuwe activiteitenjaar is vandaag
van start gegaan en wij, als groep  van
Soos met....hebben er weer veel zin in.
We hebben goed vergaderd en over-
legd, samen hebben we een pro-
gramma opgesteld en we hopen dat
we het velen onder ons naar de zin
kunnen maken.

Iedereen heeft het druk, we hebben
allemaal wel ons ding, omdat we van
alles ondernemen.
Maar het is ook Sociaal en Verbindend om samen op of via het
KSCC een invulling te geven aan het samenzijn binnen onze ge-
meenschap.
De bingo is altijd het meeste in trek, maar we willen ook graag een
andere invulling geven aan de Soosmiddagen.
Een lezing, een diapresentatie van een mooie zeilreis, een knutsel-
middag om een mooie kerstkrans te maken.
In het programma van de KBO in Elst heb ik gezien dat ze dit
soort onderwerpen afsluiten met een bingo, misschien is dat
voor ons ook een goede optie, informatie en een vrolijke af-
sluiting.
Wat vinden jullie van een excursie naar de Tinnen Roos in Mil-
lingen, ik ga daar informatie over opvragen, misschien een leuk uit-
stapje.
Als we de mogelijkheid hebben om een workshop te realiseren om
amuses te maken, lijkt ons dat een goede optie.
Zo is er veel wat we wel willen en als jullie ook met ideetjes en wen-
sen aankomen, wordt het zeker een geslaagd jaar.

Namens de hele groep van de Soos met… wensen wij iedereen een
hele fijne dag en een super jaar.

Gemma Raats

Schoolreisje

Voorgelezen door Tonny

Omdat ik 6 september een weekje op
pad ben met de Langedijker camper-
groep, kan ik niet aanwezig zijn op deze
dag dus zal ik in grote lijnen het een en
ander op schrift zetten.

Allereerst zal ik me zelf eerst even voor-
stellen ik ben Gerard Valk , heb altijd
gevaren en omdat ik bijna vanaf het
begin altijd mee geweest ben met de
busreis  van het KSCC, heeft destijds Co-

ra ons gevraagd of wij Frederike en ik het organiseren van het jaar-
lijkse “Schoolreisje" van het KSCC van haar over wilden nemen. Na
het overlijden van Frederike heb ik het alleen, met af en toe hulp van
Cora, op mij genomen. En nu helpt mijn nieuwe partner Gees Kuiper
me tot nu toe altijd met veel plezier!
Dus ook weer dit jaar en wordt de bestemming Alken aan de Mosel
en hebben we weer een leuk programma, er gaan in totaal dit jaar

44 deelnemers mee! Ieder jaar weer hebben we met z’n al-
len veel plezier, dus liefhebbers voor volgend jaar meld u
aan, het zou ook leuk zijn als ook weer wat jongere deelne-
mers mee gaan!
Het programma van dit jaar : Maandag 12 september ver-

trekken we uit Nijmegen richting Alken , Dinsdag gaan we naar
Koblenz,naar Rudesheim en aansluitend no een gezellige wijnproe-
verij. Woensdag gaan we met de boot naar Cochem heen en weer!
Donderdag een rondrit door de Vulkaan-Eifel en een bezoek aan
het Maria Laach klooster en de Wallende Born een koud water gei-
ser! Vrijdag zit het er dan weer op en gaan we weer huiswaarts met
ter afsluiting een heerlijk afscheidsdiner en uiteraard iedere dag ook
een heerlijk ontbijt en s’avonds een diner!
Dit is in een paar woorden wat de activiteit “ Het jaarlijks KSCC
schoolreisje betreft”
Met vriendelijke groet,
Gerard Valk

KSCC-Nijmegen
Jaarspreuk 2016-2017
‘Sociaal - Verbindend’
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Onderhoud aan Schipperscentrum (buiten)

Het kan de aanwezigen op de gezellige middag bij de opening van het
nieuwe activiteitenjaar gemakkelijk ontgaan zijn wat er allemaal gezegd is
door diverse coördinatoren nadat de Aalmoezenier zijn betoog en speech
had gehouden. Wij zijn ook niet allemaal zulk een geroutineerde sprekers
maar willen meer het actieve gedeelte doen, dat past beter bij ons. Wat mij
betreft had ik het goed voorbereid maar in de druk van het moment heb ik
alles drastisch ingekort en daar kan men misschien enkel maar blij om zijn.
Datgene waar het om ging is gezegd en de mensen die zich inzetten om al-
les wat nodig is en soms nog meer (voor elkaar te krijgen) die zijn bedankt,zij
het dan in de anonimiteit, want dat is dikwijls beter dan namen te vergeten!
Het gaat hier om de mensen van het onderhoud buiten en de klus die dit
jaar geklaard is heeft iedereen kunnen aanschouwen en er is zeker aan-
dacht aan besteed door menig bezoeker aan boord. Het streven is natuurlijk
om een en ander mooi en schoon te houden en daarvoor is een ieder die
dat wil uitgenodigd er aan mee te werken. Dus ik zou zeggen pas op de lak
en laat geen spullen die daar niet horen aan boord van het kerkschip achter.
Heb je zin om wat te karweien aan boord meld je dan eens aan bij de club
voor het een of ander wat jou iets lijkt. We werken meestal met meerderen
tegelijk.
Je moet dan denken aan het boenen(schoonmaken met sop of water) met
luiwagen(borstel aan een steel) van het hele of een gedeelte van het schip!
Ook met schuurmachine of met de hand schuren van oppervlakken en de
verfwerkzaamheden die erna komen. Voor verdere informatie kun je aan
boord terecht of bij  ondergetekende! De nodige uitleg volgt dan vanzelf.
Bedankt voor het begrip en met vriendelijke groeten.

Gerard Verschuren.

De interieurverzorgers

Wij zijn met ongeveer 10 personen. Waarvan sommige eens in de 14 dagen
komen. Wij komen donderdagmorgen tussen 7.30 en 8.00 uur naar het cen-
trum. Om daar 1 tot 1,5 uur de werkkamers, zalen, kerk en toiletten (waar no-
dig), schoon te maken.
En daarna is er koffie met een grote koek.

Namens de interieurverzorgers. Lies Brugman
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We spreken elkaar op het KSCC Schipperscen-
trum in de Waalhaven, dat dient als het kan-
toor en de kerk van ’de Aal’. Bernhard is voor
mij niet alleen ‘de Aal`, maar ook mijn oom.
Want ja, familie kun je niet kiezen. En zo heb ik,
als rasechte atheïst, een priester als oom. En

dat zorgt wel eens voor fijne discussies aan de
eettafel. Maar nu is het mijn beurt om mijn ge-
liefde oom eens aan de tand te voelen.

Behalve dopen, huwelijken sluiten en commu-
nies en vormsels leiden, doet de Aal nog veel

meer dan dat. “Mijn werkzaamheden zijn heel
divers. lk ben actief op zoveel vlakken, zoals
sociaal maatschappelijk, pastoraal, ik leg per-
soonlijke contacten en ik ben lid van heel veel
besturen en organisaties. lk ben er in tijden dat
mensen vreugde en plezier, maar ook zorgen
beleven. En dat gaat zeven dagen per week,
24 uur per dag door. Ook doe ik de belangen-
behartiging voor de binnenvaart, de kermis en
het Circus. Ik sla bruggetjes voor mensen in or-
ganisaties, onderhoud relaties met de politiek
en de medische wereld. Zo probeer ik op mijn
manier deze mensen te helpen."

Belletje
Dat de contacten van mijn
oom ver uiteen lopen, blijkt
wel als we op vakantie zijn in
Rome, zo'n tien jaar gele-
den. Bij het binnenkomen
van een ijssalon wordt mijn oom hartelijk ont-
vangen door een medebroeder. Waar je ook
komt, de naam Bernhard van Welzenes doet
menig belletje rinkelen. Maar, hoe kan dat? “Ik
wil er voor mensen zijn. Soms zijn er verdrietige
mensen die met je willen praten, een luiste-
rend oor willen, of wat advies. lk help mensen
door contact te leggen met een bank, dokter
of verzekering. Zodat mensen uiteindelijk  zich-
zelf leren te helpen. Mensen hebben zoveel
meer mogelijkheden dan ze zelf denken."

Het werk als pastoor voor de binnenvaart-, cir-
cus- en kermiswereld is geen doorsneebaantje.
“Nee, daar is geen lijn op te trekken. Je loopt
van het een in het ander. lk heb bijvoorbeeld
recent een inzegening gedaan van een reu-
zenrad, dan ben ik aan boord van een schip,
dan bij een zieke in Maastricht, dan bij een

Priester Bernhard van Welzenes is er om de kermismensen te helpen

Aalmoezenier, priester, pastoor of meneer de directeur, zo wordt hij ook wel genoemd. Maar
menig schipper, kermis- of circusmedewerker kent Bernhard van Welzenes gewoon als 'de Aal',
iemand waarbij je terecht kunt als je hulp, advies of wijze raad nodig hebt, of gewoon voor een
luisterend oor. Inmiddels is 'de Aal' al meer dan vijfenveertig jaar actief als directeur en pastoor
binnen de binnenvaart in de regio Nijmegen, maar uitgewerkt is hij met zijn 75 jaar nog zeker
niet. Want achter die bril schuilen nog steeds twee helderblauwe ogen die dwars door je ziel
heen kijken. In de eerste week van oktober is Bernhard van Welzenes weer volop actief op de
Nijmeegse najaarskermis. Tekst: Lieke Beijer | Foto: Marcel Krijgsman

“En zo heb ik,
als rasechte
atheïst, een
priester als oom”
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uitvaart in Rotterdam. Circus-, schippers- en kermismensen zijn ook maar men-
sen. Het zijn in essentie geen verschillende groepen, maar ze hebben een kleur-
verschil. In de maatschappij hebben ze een soort uitzonderingspositie waardoor
ze hard moeten knokken voor hun bestaan. En daarom behartig ik, met heel
veel vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden, hun belangen, zowel lokaal, na-
tionaal als internationaal. lk wil persoonlijk voor hen aanwezig zijn zodat ik weet
wie ze zijn en warmte kan uitstralen.”

Bruggetje
In oktober vindt de grote kermis plaats in de binnenstad van Nijmegen. Ook hier-
bij zal de Aal aanwezig zijn. Tijdens die dagen is hij druk met van alles en nog
wat. “Wat ik precies doe is moeilijk uit te leggen. Het loopt zo uiteen. Met de
Vierdaagsefeesten bijvoorbeeld, er was toen een steilewandrace gepland.
Toen men deze wilde plaatsen bleek dat de vergunning niet klopte. Ik heb toen
een bruggetje gelegd tussen de organisatie, de BOVAK (een sociaal economi-
sche organisatie voor kermisexploitanten), de wethouder
en de burgemeester. Uiteindelijk is het opgelost. Maar ik
ben bijvoorbeeld ook druk bezig vanuit diverse internatio-
nale, nationale en regionale organisaties met het bevorde-
ren van onderwijs, huisvesting, noem maar op."

Soms heb ik het met ome Bernhard over het feit dat ik niet naar de kerk ga.
Nooit zal hij prediken dat ik naar de kerk moet komen om daar naar preken en
stukken van het Evangelie te luisteren. “Nee, de kerk is iets anders dan het ge-
loof", beaamt de Aal. “Door de drukte en het vechten om het financieel be-
staan neemt men er de tijd niet voor om gewoon even te kijken met de ogen
van het hart. Dat is anders kijken dan alleen met je ogen. Dat je in elkaar het
goede ziet. Als ik 's morgens op sta loop ik altijd even naar het raam om mezelf
te verwonderen over al dat moois daar buiten. Als ik dat niet meer doe, moet ik
naar een psychiater. Luister met de oren van je hart. Draag dingen samen, ook
al zijn dat niet altijd de meest vrolijke dingen. Je moet gewoon leven. Leef, ten
volle uit. Leef met de ander.“

Kijk voor meer informatie over het werk van Bernhard van Welzenes op
www.kscc.nl.

Met dank aan UIT magazine Nijmegen, waarin dit artikel in de oktoberuitgave is
afgedrukt.

“Het werk voor de
kermıswereld ıs
geen doorsnee-
baantje”

www.lovt.org
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4 Oktober dierendag

Op dinsdag 4 oktober vieren we werelddieren-
dag. De dag dat we wat extra aandacht ge-
ven aan ons huisdier en hem extra verwennen.
De datum van de dag gaat terug naar de
naamdag van Franciscus van Assisi. Na zich be-
keerd te hebben tot een leven van armoede
bekommerde hij zich om het lot van de arme
en de zieke. Maar ook de planten en de die-
ren. Er is de legende dat hij ooit eens een preek
hield voor de dieren.
Uit de Wereldvereniging van de Dierenbescher-
ming werd, eind jaren 1920, het idee gelan-
ceerd om de feestdag waarop de Katholieke
Kerk Franciscus herdenkt, uit te roepen tot we-
relddierendag. Op een congres in Wenen in
1929 werd het voorstel aangenomen.
4 Oktober 1930 werd daarop de eerste officiële
dierendag in Nederland.

Door de circusdierenwet, die het vervoer en
optreden van wilde dieren in Nederland ver-
biedt, zijn veel goed verzorgde circusdieren ge-
dwongen met pensioen. Verwen dinsdag die
dieren maar eens extra door een bezoek te
brengen aan de werkloze circusdieren van Ne-
derland. Voor meer informatie ga naar
www.circusweb.nl.

Elektriciteitsverbruik aan boord van het
KSCC Nijmegen

Het blijkt dat wij een hoog verbruik hebben. Er
werd eerst gedacht dat de schepen die op
een elektriciteitsmeter achter op het centrum
zijn aangesloten hiervan de oorzaak zijn.
Maar dat blijkt niet zo te zijn. De oorzaak moet
gezocht worden in de oude apparaten die
veel stroom verbruiken of continu-stroom ver-
bruiken terwijl we ze niet gebruiken.
In de stafvergadering van maandag jl. hebben
wij besloten de diepvrieskist beneden te ver-
vangen door een vrieskast die weinig stroom
verbruikt.
Voorts zal bekeken worden of de koeler in de
bar in de weekdagen uitgezet kan worden.
Dit idee is in de coördinatieraad gemeld. Er
wordt nu aan gewerkt.

ENTE

Vrijdag 14 oktober is er een vergadering van
ENTE, een Europese organisatie die het doel
heeft het onderwijs aan de kinderen van de
trekkende bevolking te bevorderen.

Trots ogen wij zij op het feit dat onderwijs in Ne-
derland goed geregeld is. In andere landen is
dit anders, heel bijzonder in het oostelijk deel
van Europa.

Bisschop de Korte geeft lezing op de Rad-
boud universiteit

 Gerard de Korte, theoloog en de nieuwe bis-
schop van Den Bosch, geeft op dinsdag 4 okto-
ber een lezing op de Radboud Universiteit.
»Hoe ziet hij de toekomst van christelijk geloven
en theologie in Nederland? De Korte gaat in
gesprek met theoloog ,Maaike de Haardt over
een aantal thema's die voor hem direct samen-
hangen met deze vraag. waaronder het be-
lang van de interreligieuze dialoog, de crisis
rond de kerk en de vraag naar God. De lezing
is van 19.30 tot 21.30 uur in het collegezalen-
complex. Entree: 5 euro, studenten gratis.

Kinderboekenweek 5 t/m 16 okt.

Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan
opa’s en oma’s centraal onder het motto
Voor altijd jong. De 62ste editie van de Kin-
derboekenweek vindt plaats van 5 t/m 16
oktober 2016. De 87-jarige Dolf Verroen
schrijft het Kinderboekenweekgeschenk
2016. Prentenboek van de Kinderboeken-
week wordt gemaakt door Floor Rieder.

www.circusweb.nl
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De Tegenaanval

Anton Bussemaker (1900-1941)
Onderzeebootcommandant.

Door: Henk Bussemaker & Janet van Klink

De Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. O 16 behaal-
de in de nacht van 11 op 12 december 1941 het eer-
ste belangrijke succes van de geallieerden na de
Japanse aanval op Pearl Harbor. De onderzeeboot
torpedeerde op uiterst spectaculaire wijze vier Ja-
panse troepentransportschepen. Commandant An-
ton Bussemaker (1900-1941) kreeg de Militaire
Willems-Orde. Postuum. De O 16 liep op 15 decem-
ber 1941 op een mijn. Van de bemanning overleefde
één man het drama op zee.

Al kort na de Tweede Wereldoorlog inspireerde de
O 16 romanschrijvers. De werkelijkheid is echter totaal
anders. Nabestaanden Henk Bussemaker en Janet
van Klink beschrijven in De Tegenaanval 75 jaar na
het begin van de oorlog in Nederlands-Indië aan de
hand van officieel archiefmateriaal en persoonlijke
brieven het échte levensverhaal van de comman-
dant van de legendarische O 16. Een leven in aan-
loop naar een oorlog.

De Nederlandse Onderzeedienst ontwikkelde vanaf
het begin van de jaren dertig de modernste onder-
zeeboottactiek ter wereld. Hoe groot was Antons te-
leurstelling en frustratie dan ook dat die aan de
vooravond van de oorlog aan de kant werd gescho-
ven. Hij zei in november 1941: ‘we zijn verkocht en
verraden.’ De Tegenaanval is bovenal het verhaal
van een gelukkig vooroorlogs marinegezin en hoe de
ondergang van de O 16 het leven van Antons wedu-
we en kinderen nog decennialang bepaalde.

Verschijning
Deze uitgave verschijnt 15 november 2016.

Indien u nú intekent, profiteert u van de speciale inte-
kenprijs van € 19,95. Na verschijning (15 november
2016) wordt de prijs van deze bijzondere editie
€ 24,95.

Ga naar:
https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/teg
enaanval/

Onderzeeboot O 16 (rond 1936)

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/tegenaanval/
https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/tegenaanval/
https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/tegenaanval/
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Meer jongeren enthousiasmeren voor de
maritieme sector
Verolme Trust en het Maritiem Museum bieden
samen techniekeducatie
De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Mu-
seum Rotterdam starten vandaag met een sa-
menwerking die er op is gericht zo’n 10.000
leerlingen van het basisonderwijs, VMBO en
Technasia uit de regio Rotterdam enthousiast
te maken voor een technische studie en baan
in de maritieme sector.
Investeren in techniekonderwijs
De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Mu-
seum investeren, in nauwe samenwerking met
het onderwijs, in interactieve lesprogramma’s
over techniek, innovatie, en scheepsbouw
voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs,
VMBO en Technasia. Leerlingen bezoeken de
tentoonstellingen waarbij techniek centraal
staat in het Maritiem Museum en volgen een
techniekworkshop of -les in de smederij of het
technieklokaal in de museumhaven. Aanslui-
tend bezoeken de leerlingen een maritiem be-
drijf in de Rotterdamse haven waar ze een
uniek kijkje krijgen in de high tech maritieme
wereld van vandaag en de innovaties van
morgen. Technasia-leerlingen doen mee aan
een pitch van een innovatief technisch ont-

werp dat ze zelf maken. Het beste ontwerp
wordt beloond met een presentatie in de ten-
toonstelling ‘Offshore Experience’ in het muse-
um. Verolme Trust en het Maritiem Museum
gaan deze samenwerking aan voor de perio-
de 2016 – 2020/21.

Gert van Veen, bestuursvoorzitter Stichting Ver-
olme Trust: “Cornelis Verolme was scheepsbou-
wer, ondernemer en innovator pur sang.
Vanuit zijn gedachtengoed ondersteunen wij
innovatieve, duurzame projecten op het ge-
bied van scheepsbouw en scheepvaart. Met
deze samenwerking willen wij jongeren stimule-
ren te kiezen voor een carrière in de maritieme
industrie, want zij zijn de toekomst.”
Frits Loomeijer, algemeen directeur Maritiem
Museum: “Het is onze missie om onze bezoe-
kers, jong en oud, duidelijk te maken hoe de
maritieme wereld hun dagelijks leven in hoge
mate bepaalt. Wij willen leerlingen van basis-
tot academisch niveau, voor een belangrijk
deel jonge Rotterdammers, enthousiasmeren
voor de maritieme wereld en voor de
haven(stad) waarin zij wonen, leren en wellicht
gaan werken.”
Aansluiting op Nationaal Techniekpact 2020
De Verolme Trust en het Maritiem Museum wer-
ken voor het aanbod van techniekeducatie

nauw samen met specialisten uit het onderwijs
en maritieme bedrijven. Deze samenwerking
sluit aan op het Nationaal Techniekpact 2020
waarin overheid, bedrijfsleven, onderwijs en
sociale partners de krachten bundelen om
meer jongeren te enthousiasmeren voor een
techniekopleiding en daarmee het tekort aan
technisch personeel terug te dringen.
Offshore Experience
In december opent het Maritiem Museum de
‘Offshore Experience’, een grote, interactieve
tentoonstelling die voor de leerlingen van het
techniekonderwijs het startpunt zal zijn. Deze, in
samenwerking met vijfenveertig maritieme be-
drijven en het Scheepvaart- en Transport Colle-
ge gemaakte tentoonstelling, laat bezoekers
vanaf 8 jaar, leerlingen en studenten op spec-
taculaire wijze kennismaken met de zoektocht
op zee naar energie uit olie, gas, wind en an-
dere bronnen.
Educatie centraal in het Maritiem Museum
Het Maritiem Museum laat jaarlijks ruim 90.000
kinderen van 4 tot 24 jaar kennis maken met
de maritieme wereld, waarvan zo’n 15.000 in
schoolverband. Spelenderwijs en op hun eigen
niveau, van masterclass tot workshop smeden,
leren ze over scheepsbouw, havens, transport,
techniek en de invloed van de maritieme we-
reld op hun eigen leven.
De educatieve techniekprogramma’s starten
vanaf schooljaar 2017/2018 in het Maritiem Mu-
seum. Meer informatie op
www.maritiemmuseum.nl/educatie.

<Persbericht>
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Vrijdag 7 oktober open dag bij Internaat De Singel in
Dordrecht

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om op vrijdag 7 oktober van 10.00
tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen bij Internaat De Singel aan de Burge-
meester de Raadtsingel 93A in Dordrecht. De aanwezige medewerkers van het
internaat staan klaar om u en uw kind(eren) te ontvangen. De Singel werkt
volgens de volgende speerpunten: christelijke normen en waarden, veel activi-
teiten en recreatiemogelijkheden en educatie en structurele studiebegeleiding.

Op 7 oktober zetten we bij Internaat De Singel de deuren open en kunt u op uw
gemak rondkijken op onze unieke locatie. Tijdens deze open dag kunt u kennis
maken met de dagelijkse gang van zaken op ons internaat. Afhankelijk van het
tijdstip dat u komt, kunt u zien hoe het gaat als de kinderen bij De Singel gaan
eten, wanneer ze van school worden gehaald of wanneer ze worden opge-
haald door ouders. Op deze manier krijgt u een bijzondere inkijk in het leven van
kinderen op Internaat De Singel. De open dag is vrij te bezoeken. Wij zien uit naar
uw komst!

De Singel, onderdeel van Stichting Meander, is een internaat voor schipperskin-
deren in Dordrecht. Bij De Singel verblijven kinderen in de leeftijd van 6 tot en met
18 jaar, waar naast huisvesting ook opvoeding, begeleiding en recre-
atie 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
vier groepen, waaronder een begeleid wonen traject. De Singel – Het
leukste schippersinternaat!

<Persbericht>
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,

Warmterecord na warmterecord in de maand september
over de laatste zestig jaar. En het valt al bijna niet meer te ont-

kennen dat dat voor een groot deel te maken heeft met menselijke
activiteiten. Het aantal wereldbewoners is steeds toegenomen en
de bereikbaarheid van allerlei goederen en diensten is elk jaar iets
groter. Dat betekent meer gebruik van fossiele brandstoffen, ook al
zijn er delen in de wereld waar de hoeveelheden verbrande aard-
olie, aardgas en kolen niet meer stijgen. Dat heeft dan weer te ma-
ken met de energietransitie, oftewel het winnen van energie uit
zonlicht en wind bijvoorbeeld.

Het is al weer enkele jaren gebruik om het woord ‘footprint’ te ge-
bruiken bij de aankoop van een product of bij de activiteit die wordt
ontplooit, zoals reizen. Het verband tussen ‘footprint’ en voetstap lijkt
snel gevonden. En zij die veel lopen belasten het milieu nauwelijks en
daar hoort ook traplopen bij. Elke motor die niet draait, ook al is het
een elektrische, is zeer groen. En de lichamelijke motor is altijd goed
voor de leefomgeving, ook als die draait. Er zal nog veel over wor-
den gesproken om de in Parijs beoogde doelen rondom opwarming
van de aarde te kunnen halen.

Op het programma staan o.a.

8 oktober Herfstdagtocht in Berg en Dal
Sv de L.A.T.
Keuze-afstanden: 25-40-60 km
Startplaatsen:  kantine tennisvereniging Berg en Dal

Molenbosweg 10  6571 BA Berg en Dal
Starttijd: 07.30 uur – 10.00 uur
024-3225570
www.delat.nl
info@delat.nl

9 oktober 65e Herfstkleurentocht   in Nijmegen
Wandelvereniging Gelderland
Keuze-afstanden: 5-10-15-20-30 km
Startplaats:  de Leemkuil

Luciaweg 2, 6523 NK Nijmegen
Starttijd: 09.00 uur – 14.00 uur
06-48403731
www.wandelvereniginggelderland.nl
wijnandvandijk@kpnplanet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Door-
nenburg op 8 oktober 2016.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDELNIEUWS

www.delat.nl
www.delat.nl
mailto:mailto:info@delat.nl
mailto:mailto:info@delat.nl
www.wandelvereniginggelderland.nl
www.wandelvereniginggelderland.nl
mailto:mailto:wijnandvandijk@kpnplanet.nl
mailto:mailto:wijnandvandijk@kpnplanet.nl
www.wandel.nl


Christoffel Nieuws pagina 15← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 16← terug naar pagina 1

Advertentie plaatsen?

Iets kopen of verkopen? Be-
richtjes of marktplaatsberich-
ten kunt u gratis in Christoffel Nieuws plaatsen.

Foto’s voorzien van naam en een tekst zijn ook wel-
kom. U kunt ze sturen aan: redactie@kscc.nl

Allerzielenviering 30 oktober

Dit jaar is de Allerzielenviering op zondag 30 ok-
tober. In de beginjaren van het KSCC schip-
perscentrum hielden we 2 november aan.
Maar dat kwam voor veel mensen niet uit. Toen
is het verschoven naar de zondag zo dicht mo-
gelijk bij de 2de november.
Uitnodigingen zijn klaargemaakt voor de familie
waarvan iemand gestorven is in de periode
van 2 november 2015 -30 oktober 2016. Ook
alle andere overledenen worden in de gebe-
den ingesloten. Mocht u een naam speciaal
vermeld willen hebben: geef de naam dan
door (mail naar: info@kscc.nl of bel 024
3777575). Wij voegen hem toe aan de lijst van
de intenties.

KSCC vaartocht voor zieken met de
PRINS WILLEM ALEXANDER

Vaarreis van zondag 16 oktober tot vrijdag 21
oktober. Nog een paar weken en dan is het
zover.
Diny van Zijl heeft alles onder controle. Zij heeft
en wij schreven u dit al eerder de coördinatie
overgenomen van Gerard en Wieneke Leensen
in verband met de gezondheid van Gerard. De
kok heeft ook alles klaargemaakt om de gas-
ten met een culinair hoogstandje te verwen-
nen. en de vrijwilligers verheugen zich al om de
vakantiegangers te ontvangen.

Er zijn nog enkele plaat-
sen over. Dus als u
mee wilt: geef u snel
op voordat de plaat-
sen vergeven zijn. Kijk
ook op onze website
www.kscc.nl

De nacht van de
ommetjes door Nij-
megen

Dit is een activiteit geor-
ganiseerd door de nacht-
burgemeester Angela
Verkuijlen van Nijmegen.
Tijdens de nacht van de
Ommetjes op zaterdag 1
oktober maak je een unie-
ke manier kennis met je eigen wijk en buurtge-
noten.
Wandel mee met één van de routes en ontdek
verborgen plekjes en -talenten.
De burgemeester, de nachtburgemeester en
verschillende wethouders nemen deel aan de
nacht van het ommetje.
Er zijn vele startpunten o.a. het Schipperscen-
trum. De wandeling eindigt in de Biezenstraat.
Inloop in het schipperscentrum 19.30 uur. Om-
metje start om 20.00 uur en eindigt rond 22.00
uur.

Meer informatie:
http://www.nachtburgemeesternijmegen.nl/

mailto:mailto:info@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl
mailto:mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
http://www.nachtburgemeesternijmegen.nl/
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Podcasts over de Binnenvaart.

Aflevering 4 van de vijfdelige Spoor Te-
rugserie "De Binnenvaart", over de ge-
schiedenis van de binnenscheepvaart
vanaf het begin van deze eeuw.

Aflevering 4: Het Schipperskind

Pas in 1969 wordt naar school gaan ook voor schipperskinderen ver-
plicht. Tot die tijd is het aan de schippers zelf overgelaten of ze hun
kinderen naar het internaat stuurden of aan boord hielden om bij
het werk te helpen.

Met interviews met schipperskinderen:
Sytske de Jong,
Annie Salet,
Gerrit Wennemers,
Rina uit de Bos,
Jos Hubens en
Gerben de Jong.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

De andere afleveringen gaan over de volgende onderwerpen:
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 1: Het schippersleven.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 2: De binnenvaart in oorlogstijd.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 3: Weer vrij.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 5: De acties.

Elke aflevering duurt ongeveer half uur.
Wilt u de aflevering beluisteren klik dan op onderstaande link. U kunt
de aflevering zo vaak u wilt terugluisteren.

Ga naar:
http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479592.html?

Wat is een podcast?

Een podcast is een radio-
uitzending uit het verle-
den die nu door middel
van een website, op de

computer teruggeluisterd
kan worden.

http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479591.html?
http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479592.html?
http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479592.html?
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Tekst en foto’s: Henny Wigman

En daar gingen we voor de zoveelste keer
weer op schoolreisje(KSCC). Van 12 t/m 16
september. Deze keer was Alken aan de
Moezel het einddoel.

Heel gezellig hotel en veel plezier gehad
met weer een gezellige ploeg.
We hebben leuke plaatsen bezocht en
heel mooi weer gehad.
Helaas is het weer voorbij maar we hopen
volgend jaar weer een leuke reis te maken.

Zicht op Rüdesheim
en de Rijn
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MISINTENTIES ZONDAG 2 OKTOBER 2016

Dhr. Rick Broekmeulen m/s ‘Rick’, familie Faase, ouders Kersten-van
Laak, mw. M. Timmermans-Webbe, ouders Peters-van Beek, dhr.
Frans van Disseldorp.

MISINTENTIES ZONDAG 9 OKTOBER 2016

Voor ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden, dhr.
T. van Gils en overledenen uit de fam. van Gils, dhr. Arie Wennekes,
mw. M. Broekmeulen-Tonissen, dhr. Gerard Stevens, dhr. Wim Janssen
m/s “Sancta Maria”, voor ouders de Bot-Neff, ouders Wanders-Bos-
man, voor ouders van Woerden-in ‘t Veld, mw. Ellen Heijmen - van
Engelen, Nancy Rensen - van de Brink, Tjek van Ophuizen, dhr. J.
Hommes.

30-9
1-10
2-10
3-10

4-10
5-10

6-10

7-10
8-10
9-10
10-10

11-10
13-10
14-10
15-10

Jolanda Bouwens; Arnau Frerichs.
Francois Pruyn.
Femke Kuenen; Peter van IJzerlooij.
John Noldes; mw. Riet Derksen-Meesters; Lars Appelboom; José
Meesters; Wieneke Leensen; Lotta Broeders.
Christof Kerkhof; Suzanne Wanders.
Mevr. Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker KSCC; John
Zijlmans, v/h “Esti”; Lien van Tiem.
De heer Wim Wanders, ms. “Thuvine”; dhr. T. v.d Heuvel; dhr. Sjef
van Emmerloot, ms. “Fossa”; dhr. Joris Verberck; Pluk Voorwinde;
dhr. Theo Berends.
Carel Dekker; Rudy Kulka.
Dhr. Louis Janssen, m/s “Jolles”.
Henry Mooren, Spes Nova; dhr. M. Adams; Anouk Janssen.
Mevr. Anny van Dijk-van Meegen; mevr. Wigman-van Steen;
Twan Nefkens; Peter Vermaas; mevr. Dora van Neyenhof; Annie
Driedijk, m/s Geertruida.
Pieter de Bot.
John Peters; Geertje Barelds; Dennis Siemons; Mia Bom.
Mevr. Pita Kusters; Lisa Keuvelaar.
Mevr.  Strijbosch;  dhr.  John  Joosten; Tonny  Driessen; Florian Rig-
ter.

MISINTENTIES

Groetjes van de hele bus
naar Alken aan de Mosel

Schöne Grüβe
Aus Rüdesheim

Henk en Annie
Lischer

Vakantiegroetjes van
de Oostzee

Paul en Greet
van Werkhoven
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BINNENVAART
GEBOREN:

18-08-2016: PIETER THEODOOR ARIE BERENDS.
Zoontje van Jochem en Anneke Berends -
Verkerk.
Corr.adres: Fluitschiplaan 323, 2496 XZ DEN
HAAG.

HUWELIJKSJUBILEUM:

28-11-2016: DENNIS EN CECILE PETERS - DE
GOEIJ zijn 12,5 jaar getrouwd. Zij vieren dit op
8 oktober. Corr.adres: Postbus 564, 6500 AN
NIJMEGEN.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Christoffel Nieuws

OVERLEDEN:

19-09-2016: ROOK PETERS. In de leeftijd van 88 jaar. OOSTER-
HOUT.

12-09-2016: MARIA JOHANNA (RIA) DE WIJS - VAN BRAGT.
Echtgenote van Sjuul de Wijs. In de leeftijd van 73 jaar. De
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 17 september in
de parochiekerk H. Bernardus te Made. Corr.adres: Adel-
straat 43 A, 4921 BP MADE.

23-09-2016: FRANS VAN DISSELDORP. Weduwnaar van Trea
van Disseldorp - Bosman. In de leeftijd van 68 jaar. De uit-
vaartdienst heeft plaatsgevonden op 29 september in Cre-
matorium Beuningen te Beuningen. Corr.adres:
Nocturnestraat 107 6544 SM NIJMEGEN.
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ONZE ZIEKEN

* Mevr. Bep Burgers-Dekker.
ZORGGROEP EDE, LIDUINAHOF 35, 5281
BOXTEL
* Dhr. Sander Janssen, aan boord m/s
“Factotum”.
NIJMEGEN, WAALHAVEN 1k, 6541 AG.
* Pater Kees van Luyn.
ASSEL, POMPHULWEG 104, 7346 AN.
* Dhr. Joop Derksen.
BEUNINGEN, STREKEL 9, 6641 XK.
* Beppie Leensen-Scheers.
WIJCHEN, GRAAFSEWEG 782, 6603 CR.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Winanda de Ruyter-Baijens.
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
* Mevr. Marja Straathof.
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.
* Dhr. Gerard Leensen.
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544
AL
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Ena Beijer-Joosten.
EWIJK, HUIZE WAELWICK, SCHOOLPAD 1,
6644 CP.

* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES:   POSTBUS 9002, 6870 GC  REN-
KUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (ka-
mer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Driedaagse kerstreis met cruiseschip “Swiss Pearl”
naar Düsseldorf

Binnenvaartsoos Zwijndrecht organiseert op 7,8 en 9 de-
cember een kerstreis naar Düsseldorf. Voor deze reis zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Iedereen kan zich aanmelden (dus niet alleen ‘Zwijn-
drecht’).
Deze reis kost per persoon:
Een tweepersoonshut benedendek € 155,- (Hoofddek)
Een tweepersoonshut bovendek € 170,- (Promenadedek)
ER ZIJN GEEN ÉÉNPERSOONSHUTTEN BESCHIKBAAR!!!

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of iden-
titeitsbewijs. (Een rijbewijs is in Duitsland geen geldig legiti-
matiebewijs).

U kunt zich per e-mail of telefoon aanmelden bij Gijsbert
Rijmers:  gijsbertus.ship@gmail.com of 06-10951090. Bij ver-
melding de naam, adres en telefoonnummer opgeven
van elk persoon die wil meegaan als ook een e-mailadres
en telefoonnummer van het ‘thuisfront’. Geeft u ook dui-
delijk aan of u een hut op het hoofd- of promenadedek
wilt boeken en of u gebruik wilt maken van het busvervoer
Zwijndrecht-Arnhem en visa-versa.

Op de KSCC centra in Zwijndrecht en Nijmegen liggen
ook papieren aanmeldstrookjes waarmee u kunt boeken.

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

rust willen hebben

Donderdag 6 oktober JAARLIJKSE DAG
VOOR ZIEKEN EN EENZAMEN in

Huize Antonius te Rotterdam
Contactpersoon hiervoor Diny Hofman,

telefoon 010 – 4426442

Swiss Pearl

mailto:mailto:gijsbertus.ship@gmail.com
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AGENDA SCHIPPERSSOOS  ZWIJNDRECHT okt/nov/dec 2016
Di 4 oktober 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Za 22 okt 20.00 uur Najaarsbal. Met het duo ‘Joy Ride’! In het oude
Festino, nu ‘Spektakel’ genoemd.

Di 1 november 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 15 november 14.00 uur
Creatieve damessoosdag. Julia Internaat. Met bor-
duren, breien, knippen enz. Aanmelden bij J. Wijnen
Tel: 06-10 97 92 95.

Di 6 december 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
7-9 december Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.
Vr 16 december Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.
Di 20 december 14.00 uur Kerstsoos. Julia Internaat
Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht: Wilma Vissers, telefoon 06-15 06 35 39, e-mail:
wam.vissers@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN okt/nov 2016

Zondag 10.30 uur H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

EXTRA
Di 25 oktober 09.30 uur Rikconcours
Za 29 oktober 18.00 uur Mosselavond
Wo 9 november 18.00 uur Vrijwilligersavond

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

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2016

Elke derde zondag
van de maand 11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Anto-

nius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

Do. 6 oktober Jaarlijkse dag voor zieken en eenzamen in Huize
Antonius.

Contactpersoon voor Rotterdam: J. Wijnen - Smit, telefoon : 06-10 97 92 95, e-mail:
Jean1942@xs4all.nl

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:wam.vissers@gmail.com
mailto:wam.vissers@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN september/oktober 2016

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek

Woensdag 10.30 uur
13.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor
Bridge in de oneven weken

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Verzorgen Christoffel Nieuws (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Donderdag 6 oktober 10.00 uur Symposium ter gelegenheid van: 40 jaar jubileum KSCC Schipperscentrum
                                                          10 jaar Parochie voor Binnenvaart, Circus en Kermis

Dinsdag 11 oktober 14.00 uur Soos met… bingo en dia’s bekijken van de zeilreis van de familie Engelaar
Donderdag 13 oktober 19.30 uur Vergadering Schuttevaer afd. Gelderland
Zondag 16 oktober 14.00 uur Inschepen KSCC vaarreis met de PWA.
Vrijdag 21 oktober 12.00 uur Aankomst PWA aan de Waalkade in Nijmegen en ontschepen
Zondag 30 oktober 11.00 uur Allerzielen eucharistieviering
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Om alvast in uw agenda te noteren:

Eerste kerstdag 10.30 uur: Feestelijke eucharistieviering in de circuspiste Circus Freiwald in Nijmegen.
Tweede kerstdag 11.00: Bisschop van Luyn sdb zal met pater Clemens sdb directeur communiteit in Bonn en ondergetekende voorgaan in de tweede
kerstdag viering t.g.v. een aantal jubilea.

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl


Christoffel Nieuws pagina 24← terug naar pagina 1

SYMPOSIUM 6 OKTOBER 2016

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het K.S.C.C. Schipperscentrum en het
10-jarig bestaan van de landelijke parochie voor binnenvaart, circus en kermis houden

wij een symposium met de treffende titel:

“Het gaat om mensen”

Dit symposium is voor alle toegankelijk op donderdag 6 oktober 2016 van 10:00 tot 18:00
uur aan boord van het Schipperscentrum Nijmegen, Waalhaven 1k, 6541 AG  Nijmegen.

Meldt u aan voor 4 oktober via e-mail: info@kscc.nl of telefonisch op 024-377 75 75

mailto:info@kscc.nl
mailto:mailto:info@kscc.nl
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DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250 024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnen-
straat 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 Jonker-
bos 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:
Kon. BLN-Schuttevaer 078-7820565
Censis Barendrecht  0180-691420
A.S.V. Rotterdam  010-4148585
CBRB Vasteland 78 R’dam 010-7989800
Kon. BLN-Schuttevaer Gld 06-51439451
E: gelderland@bln.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:

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
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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

Colofon

Aan dit nummer werkte mee:

Lea Bom, Henry Mooren, Lies Brugman, Gerus
Brugman, Gemma Raats, Gerard Valk, Lieke Be-
ijer, Marcel Krijgsman, Henny Wigman.


