
Christoffel Nieuws
Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Nummer 12 - 15 juni 2017 - Jaargang 2

Verdere inhoud:        Pag:
Van de bestuurs- en directietafel      2
Jaarvergadering IVR in Würzburg      3
Jaarvergadering Koninklijke BLN - Schuttevaer    4
Steunt u het KSCC?        6
Wandelnieuws        7
Haringparty Soos Zwijndrecht      8
Haringparty Soos met… Nijmegen      9
Stichting Lodewijk vraagt uw steun     10
Voorkom malware op uw mobieltje     11
Voor wie luidde de klok?       13
Onze jarigen / Misintenties       14
Onze zieken         15
Agenda KSCC’s / Reünie internaat De Singel bestaat 70 jaar  17
Agenda Nijmegen        18
Stichting “Kleine moeite groot plezier” Maasbracht   19
Zomderconcert Vox Virorum /  Martiem Museum   20
Geen roamingtarieven meer in EU     21
Belangrijke telefoonnummers/wesites en Colofon   22/23

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.

Van de bestuurs- en directietafel

Komende zondag vieren we vaderdag. Het is goed
om je ouders te bedanken. Velen van u zijn opge-
groeid in een internaat en misschien moeten wij ook
deze opvoeders bedanken voor hun inzet.
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Voorkom malware op uw mobieltje

Criminelen zijn niet alleen geïnteresseerd in uw com-
puter, maar ook in uw mobiele telefoon. Lees hier
meer hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens en
geld gestolen worden d.m.v. uw smartphone.
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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE

Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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Zondag 18 juni: Vaderdag

Een feest om te vieren. Het is goed om in je vader je ou-
ders te bedanken voor wat zij voor je betekend hebben, maar niet
alleen hen, maar ook - en dit geldt voor de jeugd die op onze inter-
naten is geweest - alle mensen die daar zorg voor onze jeugd gehad
hebben. Veel jongeren hebben goede herinneringen aan de tijd
dat zij daar verbleven en er zijn er altijd die het niet naar hun zin heb-
ben gehad. Het is ook niet niks van je ouders gescheiden te worden
en te worden toevertrouwd aan ‘vreemden’ die ondanks dat ze hun
uiterste best deden je ouders niet konden vervangen. Dank zeggen
is een goede eigenschap. De weg naar de volwassenheid kent pie-
ken en dalen. Uit de vele verhalen die verteld worden, blijkt dat men
later, als je volwassen bent pas gaat inzien wat ouders en groepslei-
ding voor je betekend hebben. En zo wordt verteld dat dit het best
begrepen wordt wanneer je zelf kinderen hebt. Een tijd geleden ver-
telde een vader dat toen zijn dochters groter werden en zaterdag-
avond naar feestjes gingen dat hij ze altijd, hoe laat het ook was in
de nacht, ophaalde, of dat wanneer ze met een groepje vrienden
en vriendinnen gingen stappen dat hij en zijn vrouw niet gingen sla-
pen voordat ze thuis waren.

Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid. Je hoeft er niet voor
gestudeerd te hebben, maar je moet je hart op de goede plaats
hebben. Grenzen stellen, normen en waarden zelf beleven. Aan el-
kaar leren een moment van rust in te bouwen om in je zelf te keren
en te overdenken waar het in het leven nu echt omgaat. Om dan
samen verder te gaan en je levensweg te leren met vallen en op-
staan. Altijd wetend dat er altijd iemand is die je helpt door te luiste-
ren en een hand om je schouder te leggen.

Maar we mogen de kinderen ook leren dat er meer is tussen hemel
en aarde. De gelovige opvoeding binnen een kerkgemeenschap is
niet meer vanzelfsprekend. De kerk heeft heel veel sociaal pastorale
handvatten die leert om je samen in te zetten voor een goed en
waardige menselijke samenleving.
De zondagse viering en het toedienen van de sacramenten en een
moment stilte ’s avonds voordat men gaat slapen zijn VITAMIENTJES,
als dieptemedicijnen.

Dus vier Vaderdag, een dag van het gezin.

41ste Verjaardag van het KSCC schipperscentrum
op 2de Pinksterdag 5 juni

Een klein en bescheiden feestje, maar wel de moeite waard. In de
h.Mis was Boy met zijn zanggroep aanwezig die er samen weer iets
moois van maakte.
Ria had voor een heerlijk koekje gezorgd, maar die werden over het
hoofd gezien, dus deden we het met een eenvoudig maar heel lek-
ker gewoon koekje.
Met een drankje na de H.Mis hebben wij geproost op de toekomst
op alle mensen die zich voor het werk in zetten en op de toekomst.

Een fijn weekend

B.E.M. Van Welzenes
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier parochie kermis, circus en binnenvaart.
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IVR Würzburg

Donderdag en vrijdag 1 en 2 juni: jaarvergadering van de
IVR in Würzburg.

Onderwerpen die besproken werden zijn:
● Innovatie in de binnenvaart en de uitdagingen met betrekking tot

nieuwe emissienormen,
● Container gewichten en inhoud. Hoe kan de binnenvaart worden

beschermd tegen onbekende gevaren.
● Gastspreker Peter Ros hield een heel goed verhaal over de CO 2

uitstoot: de binnenvaart staat nog heel wat te wachten, omdat de
uitstoot uiteindelijk tot 0 gereduceerd moet worden.

● De secretaris generaal, een overzicht van de financiën: jaar over-
zicht en begroting van 2017 en

● de diverse werkgroepen.

Belangrijk is mensen te leren kennen die achter de organisaties zit-
ten, bouwen aan het internationale netwerk.
‘s Avonds was er een diner waarin voldoende ruimte was om met
elkaar te praten discussiëren.

Op de 2de dag hield Reinhard Klingen, Ministerialdirektor Reinhard
Klingen BMVI Ministerie voor transport en digitale infrastructuur een
toespraak over de infrastructuur in Duitsland.
Aansluitend werden de congresleden ontvangen door de burge-
meester van Würzburg. Bij hem stond de binnenvaart laag op de pri-
oriteitenlijst, maar bij nadere bestudering vond hij de binnenvaart
wel een bijzondere vervoerstak. Hij beloofde er meer aandacht aan
te schenken.

Deze jaar vergadering was zeer goed voorbereid door Theresia
Hacksteiner de secretaris generaal van de IVR.
Als geschenkje werd een balpoint met een stickie meegegeven
waarop alle toespraken stonden.
Origineel en goed.

Secretaris generaal
mevrouw Theresia
Hacksteiner en nieuw
contactpunt binnen-
vaart de heer Tibor
Matyas, managing
director van het Hon-
gaarse transportbe-
drijf DDSG-Mahart

Jaarvergadering IVR 2017 Würzburg
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BLN - Schuttevaer

Donderdag 8 en vrijdag 9 juni hield de Koninklijke BLN en Schutte-
vaer haar jaarvergadering in Oostzaan bij Amsterdam in Valkmotel.
Een schitterende locatie om te vergaderen en te overnachten.
Aan het begin van de vergadering werd aandacht besteed aan het
overlijden van Kees de Braber.
Kees was als eerste een vader van een gezin, dat altijd op de 1ste

plaats kwam.
Daarbuiten heeft hij veel betekend voor de binnenvaart organisaties
en was een zware motor in de samenvoeging van de organisaties.
Ook de anderen in dit jaar overleden leden werden herdacht en dit
moment werd afgesloten met een minuut stilte.

Daarna volde de vergadering met ook weer de huishoudelijke za-
ken: aftreden en herbenoemen van bestuursleden. De Financiën
kwamen uitvoerig aan de orde, en was er ruim de tijd voor de rond-
vraag. Na een uitgebreide lunch kwam in het 2de gedeelte het va-
ren over een virtuele vaarweg.
Een robot die de zaal binnen kwam zorgde voor een warming up
voor dit thema.
Stellingen werden er gelanceerd en per tafel besproken. Tot een
echte discussie kwam het niet. Maar het was goed de vergoeding
via dit concept in beweging te krijgen.
De volgende dag kwam de PR aan de orde: gaan de organisaties
deze nu zelf doen, huren ze deskundigen in of behoudt de BVB haar
rol in deze. Hierover zal het laatste woord nog niet gesproken zijn.
Dirk van der Meulen had hierover een artikel in het weekblad Schut-
tevaer geschreven. Met als kop BLN morrelt aan BVB. De krant lag
voor iedereen op de tafel om mee te nemen. Maar de directie van
BLN liet de kranten verwijderen om vooringenomenheid in de discus-
sie te voorkomen.
Op zich begrijpelijk, anderzijds in deze tijd met persvrijheid en trans-
parantie niet te begrijpen. Anderzijds zou het een groot appel ge-
weest zijn aan directie en bestuur van de BLN om juist met reden

omkleed uit te leggen wat de bedoeling is: het terug halen binnen
de eigen organisatie van de PR.
Daar mag men van vinden wat men wil, Het daagt bestuur en direc-
tie uit om aan te geven dat er met de aanwezige expertise goed in
de organisatie verwerkt de hele branche er groot profijt van heeft.
Daarvan de toegevoegde waarden uit te leggen en met elkaar te
delen is een uitdaging: het gaat tenslotte om de branche.
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Het KSCC heeft natuurlijk, net als iedere andere organisatie in Neder-
land, geld nodig om te kunnen blijven functioneren voor u en uw ge-
meenschap.

Daarom vragen wij u om uw aandacht. Want als blijkt dat de bij het
KSCC betrokken mensen dit een goede zaak vinden dàn pas zullen
wij de organisatie hiervan kunnen opzetten.

Het blijkt mogelijk te zijn voor het KSCC om aan financiële ondersteu-
ning te komen door sponsoring van landelijke loterijen als de
VRIENDENLOTERIJ en de GROTE CLUBACTIE.
Daar hebben wij u bij nodig.

● Speelt u mee met de VRIENDENLOTERIJ of
overweegt mee te gaan spelen? Merk ons
aan als uw GOED DOEL. Door het KSCC als
uw goed doel aan te merken, zorgt u ervoor
dat 50% van uw inleg wordt gebruikt voor onze sponsoring door de
VRIENDENLOTERIJ. Het aangeven van een goed doel heeft natuur-
lijk geen enkele invloed op uw winkans!

Of

● Sponsor het KSCC met de GROTE CLUBACTIE. Ieder
jaar in september organiseert de GROTE CLUBAC-
TIE een loterij voor clubs en verenigingen in Neder-
land die zich daartoe hebben aangemeld. Ook
het KSCC wil zich aanmelden. U kunt het KSCC hel-
pen door mee te doen aan de GROTE CLUBACTIE. U koopt een of
meerdere GROTE CLUBACTIE-loten van een van onze vrijwilligers.
Of u meldt zich, als betrokkene bij het KSCC, aan en verkoopt lo-
ten onder uw familie, vrienden en kennissenkring. Van elk verkocht
lot gaat 80% van de inleg naar het KSCC.

KORTOM, WIJ VRAGEN AAN U HET VOLGENDE:

1.Wilt u gaan meedoen of doet u al mee aan de VRIENDENLOTERIJ
en wilt u het KSCC aanmerken als GOED DOEL?

2.Wilt u in september loten kopen en/of verkopen (€ 3,00 per stuk)
bij/voor KSCC van de GROTE CLUBACTIE? En zo ja, aan welk aantal
denkt u dan?

Stuur ons s.v.p. uiterlijk 30 juni 2017 uw reactie via de mail naar: Karel
Schreurs schre165@planet.nl .o.v.v. uw NAW-gegevens, telefoon-
nummer en emailadres.

Na ontvangst van de reacties zullen wij beslissen om de aanvragen
in te dienen bij deze Goede Doelen Acties. U begrijpt wij willen
graag van mensen in het hele land een reactie krijgen via de mail
op deze twee zaken of via deze flyer die u kunt inleveren bij de be-
stuursleden in de regio’s. Wij zullen u later informeren of het door-
gaat.

Wilt u het KSCC steunen?
Nee, we vragen niet geld, maar even uw aandacht..

mailto:schre165@planet.nl 
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Het was goed waar te nemen dat Nederland vorige week in het
teken stond van de Avondvierdaagse. De nieuwsberichten struikelden
over elkaar heen, omdat er in veel delen van Nederland wel heel veel
wind was en de omstandigheden best moeilijk waren en sommige or-
ganisatoren moesten besluiten er een driedaagse van de maken.
Maar per saldo hebben weer veel mensen, veelal kinderen met hun
ouders (ook vaders?) meegedaan. Is het een basis voor nog meer
wandelen? Dat is vaak de vraag die kan worden gesteld aan het
wandelpatroon van mensen, want de deelname aan de Avondvier-
daagse is groot, maar bij het verlaten van de basisschool treedt er
een andere sportieve tijdsbesteding in werking. En daar is niets mis
mee. En dan heeft dat kenmerkende deelnamecijfers qua leeftijd aan
de georganiseerde wandeltochten tot gevolg, want juist bij jong ou-
deren neemt de belangstelling voor het wandelen weer toe. Dus bij
veel mensen van middelbare leeftijd ontbreekt vaak de tijd om ruimte
voor wandelen vrij te maken. Toch neemt de belangstelling gelukkig
nog steeds toe en dat heeft natuurlijk ook te maken met de bewust-
wording de conditie zoveel mogelijk op peil te houden.

De namen van varende wandelaars of van wandelaars die tijdens de
101ste Vierdaagse van Nijmegen (van 18 tot en met 21 juli 2017) graag
gebruik maken van de KSCC-verzorging zijn vrijwel allemaal bekend.
Anders is het bij het verzorgingsteam. De coördinator, Roel Mooren,
laat weten dat vrijwilligers zich kunnen richten tot hem en om informa-
tie kunnen vragen (roloman89@hotmail of 06-12602093). Het kan ook
voldoende zijn om een deel van de Vierdaagse mee te doen. Het is
ook mogelijk voor de nodige wetenswaardigheden omtrent de verzor-
ging contact met mij op te nemen, en dan het liefst per e-mail
(mooren.spesnova@vaart.net).

Ter voorbereiding op de Vierdaagse bijvoorbeeld, maar ook ter ver-
maak kan worden meegedaan aan:

17 en 18 juni  Streek 2Daagse  in Nijmegen
Stg. Streek 2Daagse Nijmegen
Afstand: 10-15-20-30-40 km
Startplaats:  clubhuis Brakkenstein
Heemraadstraat 9  6525 TG Nijmegen
Starttijd: 07.00 -14.00 uur
024-3505738
www.streek2daagse.nl
info@streek2daagse.nl

18 juni   Raamdalwandeltocht  in Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Afstand: 6-10-15-20-30-42 km
Startplaats:  clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1  5361 JT Grave
Starttijd: 06.30 -09.00 uur
0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

25 juni   16e Mariken van Nieumeghentocht  in Nijmegen
WIOS ‘81
Afstand: 5-10-15-20-30-40 km
Startplaats:  kantine voetbalclub De Trekvogels
Luciaweg 25  6523 NK Nijmegen
Starttijd: 07.00 -15.00 uur
06-48403731
www.wios81.nl
info@wios81.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die
(hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Geldermal-
sen, Zevenaar, Duiven, Huissen en Beneden-Leeuwen op 17, 23 en 24
juni 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

mailto:roloman89@hotmail
mailto:mooren.spesnova@vaart.net
www.streek2daagse.nl
www.streek2daagse.nl
info@streek2daagse.nl
info@streek2daagse.nl
www.dew-escharen.nl
www.dew-escharen.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
www.wios81.nl
www.wios81.nl
mailto:info@wios81.nl
mailto:info@wios81.nl
www.wandel.nl
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De nieuwe haring 2017 is er

En ze mag er zijn. Zaterdag jl  mochten wij in besloten kring
al een voorproefje nemen.

“als een engeltje op je tong”

Maar de ‘oude haringen ‘mochten er ook zijn.
Op de haringparty op de Soos in Zwijndrecht en Nijmegen

(volgende pagina) hebben velen genoten.

 HARING
 PARTY

 ZWIJNDRECHT
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 HARING
 PARTY          Nijmegen
    Foto’s: Gerus Brugman
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Stichting Lodewijk is 10 jaar geleden - ter nagedachtenis van Piet Wiegmans -
opgericht om mensen in zorginstellingen een hart onder de riem te steken met
muziek en creatieve activiteiten. Tot nu toe hebben we samen met het conser-
vatorium al meer dan 700 concerten georganiseerd in Rotterdam en omstre-
ken.
Op dit moment doen wij mee aan de actie 'Geef' van de NCRV. Wanneer wij
de meeste stemmen binnenhalen, kunnen we 10.000 euro winnen.
Wilt u daarbij helpen? Al wat u moet doen is op de onderstaande koppeling
klikken. U komt dan op een website van de NCRV. Klik op het rode rechthoekje
‘Stemmen’. Daarna verschijnt een klein venster waarin u gevraagd wordt uw
e-mailadres en huisnummer op te geven. U ontvangt direct een e-mail waar-
mee u uw stem kunt bevestigen.
Deze ingewikkelde route is gekozen om er van verzekerd te zijn, dat de stem-
mer ook echt betrokken is bij het werk van de stichting. Tevens krijgt u de mo-
gelijkheid meer te weten te komen over de werkzaamheden van de Stichting
Lodewijk.
Maar neemt u alstublieft de moeite, dan kan de stichting ook in de toekomst
heel veel mensen blij maken met muziek en creativiteit.
Stemmen kan via: https://www.ncrv.nl/geven/stichting-lodewijk
Alvast hartstikke bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Winie Wiegmans - Hofstra (voorheen M/S Monte-Rosa)
Bestuurslid Stichting Lodewijk

https://www.ncrv.nl/geven/stichting-lodewijk
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Voorkom malware op uw mobieltje

In Christoffel Nieuwsbrief nr. 10 gingen we in
op alle bedreigingen die er zijn voor uw vaste
computer of uw laptop. Veel van die bedrei-
gingen bestaan ook voor uw smartphone. In
dit artikel geven we een aantal adviezen hoe
te voorkomen dat uw smartphone wordt be-
smet met malware die gericht is om u schade
te berokkenen. Bijvoorbeeld door uw privége-
gevens te bemachtigen.

Vrijwel iedereen beschikt tegenwoordig over
een ‘mobieltje’. Het is fijn en handig om altijd
en overal bereikbaar te zijn. Echter de mobie-
le telefoon is al enige tijd veel meer dan een
telefoon waarmee simpel gebeld of ge-sms’t
kan worden. Het overgrote deel van alle mo-
biele telefoontjes bestaan tegenwoordig uit
de zogeheten smartphones. (Uit het Engels:
het betekent letterlijk ‘slimme telefoon’) Het
zijn minicomputers om te e-mailen, spelletjes
te spelen of te internetten. Ze worden ge-
bruikt om te bankieren, (online) winkelen en
zelfs om belastingaangifte te doen. Daarmee
wordt voor criminelen de smartphone een ge-
liefd doel.

Op 28 september van het vorige jaar bracht
Europol het trendrapport ‘Internet Organised
Crime Threat Assessment’ uit. (Evaluatie van
de bedreiging van de georganiseerde mis-
daad op internet) In dit rapport liet Europol
weten dat mobiele malware een steeds gro-
ter probleem wordt. Nu de smartphone steeds
meer lijken op computers en dezelfde functies
krijgen, ontwikkelen criminelen ook steeds
meer malware die specifiek gericht is op het
mobieltje. Zo bestaat er al ransomware (gijze-
ling software, zie Christoffel Nieuwsbrief nr. 10)
die alle foto’s op uw telefoon gijzelt en deze
pas na betaling vrijgeeft. Alle bedreigingen
die bestaan voor de vaste computer en lap-
top, bestaan nu ook voor de smartphone.

De belangrijkste tip die we u kunnen geven
om besmetting te voorkomen is dan ook de-
zelfde die geldt voor computers: Voorkomen
is beter dan genezen.
Wanneer u een nieuwe app op uw smartpho-
ne wilt installeren gebruik dan alleen de offi-
ciële kanalen. Het is niet altijd zeker dat een
app die aangeboden wordt op een website
helemaal veilig is. Vooral als een app waar
normaal voor betaald moet worden door een
website gratis wordt aangeboden. Het
scheelt u misschien een paar euro, maar u
betaalt met uw privégegevens.
Installeer apps eigenlijk alleen van Google
Play (voor Androidtelefoons) of van de App
Store (als u een Apple iPhone hebt). De apps
die u hier aantreft zijn gescreend door veilig-
heidsexperts van Google en Apple.
Daarbij doet Apple het beter dan Google.
Percentueel valt het mee, maar het kan toch
voorkomen dat een app in Google Play mal-
ware bevat.

Lees daarom altijd de beoordelingen (re-
views) die op de pagina staan van de app
die u wilt installeren.

Voordat een app geïnstalleerd wordt, vraagt
het meestal om toestemming om toegang tot
allerlei onderdelen van uw systeem. Wees zui-
nig met het toestemmen. Bedenk waarvoor
de app bedoeld is en of het ‘logisch’ is dat
de app overal in uw telefoon moet zijn. Bij-
voorbeeld wat moet een neerslag-app met
uw contactgegevens? Aan de andere kant is
het wel weer handig dat de app uw locatie
weet om te kunnen waarschuwen voor bij-
voorbeeld naderend onweer.
Als het niet goed voelt dat een app over bij
kan, doe het dan niet. Kies een andere verge-
lijkbare app of zie er van af.

Het is ook belangrijk om waakzaam te blijven
als u een nieuwe app heeft geïnstalleerd. Zijn
er ineens hoge telefoonrekeningen? Of loopt
de batterij heel snel leeg? Verwijder de nieu-
we app en laat een antivirus-app uw smartp-
hone controleren. Kijk dan of de problemen
voor uw telefoon verdwenen zijn, want het
hoeft niet altijd aan een foute app te liggen.
Soms ligt het gewoon aan uw toestel en moet
het gerepareerd worden.

Lees verder op de
volgende pagina
als je durft!

Malware zijn kwaadaardige programmatjes
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Antivirus-app
Installeer een antivirus-app. Avast of AVG An-
tiVirus zijn enkele voorbeelden van de vele
apps die gratis beschikbaar zijn in Google
Play en Apple App Store. Lees voordat u ze
installeert de beoordelingen (reviews) van an-
dere gebruikers en maak uw keuze welke bij u
past. Met de antivirus-app kunt u de smartp-
hone, net als bij een gewone computer, scan-
nen op aanwezige malware. Maar ook als u
een nieuwe app wilt installeren zal de antivi-
rus-app automatisch controleren of die app
veilig is.
Vertrouw echter niet blindelings op deze anti-
virus-apps. Per definitie lopen ze achter de
feiten aan. Criminelen blijven constant nieu-
we manieren bedenken om aan uw gege-
vens of geld te komen.

Als u aan het internetten bent op uw mobiel-
tje dan kan het voorkomen dat er ineens een
klein venstertje opduikt (een zogeheten pop-
up) met de waarschuwing dat uw toestel
‘ernstig gevaar loopt’ en dat u op een link
moet klikken om uw smartphone te repareren.
Deze waarschuwingen zijn meestal nep en
alleen bedoeld om toegang te krijgen tot uw
gegevens op uw telefoon. Klik er niet op en
ga weg van de webpagina waarop de pop-
up verscheen.

Toch besmet
Het is toch gebeurd. Uw telefoon is besmet
geraakt. Wat moet u doen?
Het gemakkelijkst is om de app, waarvan u
vermoedt de aanstichter van alle ellende te
zijn, te verwijderen. Voer daarna een scan uit
met de antivirus-app.

Soms laat de app zich niet verwijderen. Dit
vraagt om iets meer kennis. Bent u hier onze-
ker over, laat het dan door iemand die van
wanten weet doen. Zet de telefoon uit en
start hem opnieuw op in de ‘veilige modus’.
Om in veilige modus op te starten houdt u tij-
dens het opstartproces de volumeknop ‘om-
laag’ ingedrukt. De smartphone zal dan
alleen de ‘eigen’ apps opstarten en niet de
door u van derden geïnstalleerde apps. Ga
naar instelling en verwijder alsnog de schade-
lijke app. Sluit de telefoon weer af en start
hem opnieuw op de normale manier op. Op
deze manier verlaat u de veilige modus.

Mocht ook dit niet lukken dan blijft er maar
één ding over en dat is terug te gaan naar de
fabrieksinstellingen.
● Voor Android toestellen geldt: Ga naar in-

stellingen, kies daar voor Back-up en herstel
en dan klik op Fabrieksinstellingen herstel-
len.

● Voor Apple apparaten: ga naar Instellin-
gen, kies daar voor Algemeen/Stel opnieuw
in en klik dan op Wis alle inhoud en instellin-
gen.

Houdt u er echter rekening mee dat bij het
teruggaan naar de fabrieksinstellingen àlle
gegevens op uw mobiel verloren gaan, zoals
contactgegevens, maar ook alle door u geïn-
stalleerde apps en foto’s enz.
Zorgt u er ook voor dat u bij het terugzetten,
de batterij voor meer dan de helft vol is of dat
het toestel via de oplader verbonden is met
het elektrisch net.

Als u zich houdt aan de hierboven beschre-
ven adviezen dan kan er niet al te veel mis
gaan. Houdt uw telefoontoestel en apps altijd
‘up to date’. Geeft uw smartphone aan dat
er een ‘upgrade’ beschikbaar is (uitbreiding
van een programma of apparaat naar een
nieuwere uitgebreidere versie. Dat is iets an-
ders dan een update, wat meestal een klei-
nere aanpassing naar een nieuwe versie
betreft), installeer deze zo spoedig mogelijk.

Hans Wester
P.S. En bedenk altijd als u een aanbieding op
het internet ziet en denkt ‘dit  is te mooi is om
waar te zijn’, het waarschijnlijk ook zo is.
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

HUWELIJK:

17-06-2017: DIRK JAN DE JONG EN ELFIE VAN GELDER gaan trouwen. Corres-
pondentieadres: P/a: Willemsweg 13, 6531 DA NIJMEGEN.

07-07-2017: WIL PEERELAND EN HETTY BEKKERS gaan trouwen. Corresponden-
tieadres: Burgemeester Beelaertspark 45, 3319 AM DORDRECHT.

JUBILEUM:

02-07-2017: Zijn TOON en BERTHIE BOSMAN 55 jaar getrouwd.

VERHUISD:
ROB en PEPIEN LEIJTEN zijn per 1 juni 2017 verhuisd van de Loyolalaan 84 in
Vught naar LOUISE DE COLIGNYLAAN 37, 5263 DJ VUGHT.

OVERLEDEN:

01-06-2017: CORNELIS (KEES) DEN BRABER. Echtgenoot van Sara
Cornelia de Blaeij, m/s ‘Avanti’. In de leeftijd van 66 jaar. De
rouwdienst heeft plaatsgevonden op 7 juni in uitvaartcentrum
De Ridder te Terneuzen.
Correspondentieadres: Ds. Raamshof 13, 4542 AZ HOEK.

02-06-2017: JAN THOMASSEN. Echtgenoot van Zus Thomassen-
Heijmen. In de leeftijd van 88 jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsge-
vonden op 10 juni in crematorium Nedermaas te Geleen. Correspondentie-
adres: Sint Teunisstraat 2A, 6211 BC MAASTRICHT.

05-06-2017: MARIA ELISABETH (RIA) VAN MEGEN. In de leeftijd
van 79 jaar. De eucharistieviering heeft plaatsgevonden op 9
juni in de St. Martinuskerk te Doornenburg. Correspondentie-
adres: Schuttersstraat 6, 6915 TW DOORNENBURG.

07-05-2017: FERNAND DE GRAVE. Weduwnaar van Thesa Geens
en echtgenoot van Hildegard Münster. In de leeftijd van 83 jaar.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 13 mei in de St. Cor-
dulakerk te Schoten (B).

1E H. COMMUNIE:
10-06-2017: CHANEL RUTTEN heeft de 1e H. Communie ontvan-
gen in Tegelen.

OVERLEDEN:

04-06-2017: PIET KRAAK. Weduwnaar van Geertje Kraak-Dau-
phin. In de leeftijd van 78 jaar. De crematiedienst heeft plaats-
gevonden op 8 juni in de aula van het Crematorium te Uden.
Correspondentieadres: Tubantenweg 9, 5349 BE OSS.

12-06-2017: MARTHA GEERTRUIDA BOM – WEGKAMP. Echtgenote
van André Bom. In de leeftijd van 67 jaar. De crematieplechtig-
heid wordt gehouden op vrijdag 16 juni om 9.00 uur in de aula
van crematorium Heidehof, Engelanderholt 95 te Ugchelen.
Correspondentieadres: Rheinstrasse 645 C, 47546 Kalkar Duits-
land.

BINNENVAART

KERMIS
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16-6 Jan Thonissen; mevr. H. Janssen-v.d. Donk m/s “Jolanda”; dhr. Ad
 Lagarde; dhr. Sander Sanders; dhr. Koekoek; Bastian Fendel; Carolien
 Suykerbuyk; mevr. Cora Peperkamp; Jens Thonissen.
17-6 Martijn van der Donk; mevr. Kerkhof-Sep; mevr. Riet Wendt-

Vermeeren vh “Labor”.
18-6 Leonard Wildebeest; dhr. Jan Stenssen; Frank Wennekes;

Sandra Abbing.
19-6 Mevr. Sandra Wanders; Bianca Keuvelaar, v/h “Adato”; dhr. Hans
 Lentjes vh “Omega”; Fija Kruyt-Kieboom, v/h “Cinderella”;

mevr. J. Kerkhof - Sep.
20-6 Mevr. Paulien Leensen, mevr. Andrea Jongeneel-Derksen;

Nelly v. Megen-Niels; Peter Leensen; Noor Heijmen.
21-6 Mevr. Ria Driessen; dhr. Jan van Oyen; mevr. Truus van Megen;

Tim Geutjes; Marieke de Bot; Johanna Strijp-van Schijndel; Kris Reisma.
22-6 Mevr. Jolanda Derksen; mevr. Jolanda Mooren-Wanders; Suzanne
 Foekens.
23-6 Dhr. Wim de Bruin; Monique Meesters; Jasper Oome.
24-6 Dhr. Pascal Boon, dhr. Alexander Bouwens; dhr. Theo Roelofs; Niels
 Janssen.
25-6 Ria v/d Wijgaart-Burgers.
26-6 Vivian v/d Wijgaart; Christa Stevens, m/s “Petronella”; mevr. Marie
 Mooren-Broekmeulen; Angelo Eleveld; dhr. Jan de Jong; mevr.

Yvonne Meering.
27-6 Gerda Vermeeren-Dombeek; Bauke Scholten.
28-6 Mevr. Riet Wennekes-Buil, m/s “Laurina”.
29-6 Dhr. Sammy Koks; Roxanna Brands, m/s “Christiaan”; Ingrid van Oyen,
 v/h “Belvedere”; Annie Bos-Heijmen; Jaco Robben; Dennis Peters.
30-6 Annie Sep-Tonissen; Rik van Megen.

Vakantiegroet-
jes uit Gstaad
Zwitserland.

Henk en Annie
Lischer

MISINTENTIES ZONDAG 18 JUNI 2017

Mevr. Martha Bom-Wegkamp, Henk en René van Werkhoven,
mw. F. Valk-Peters, mw. Marie-Thérèse Ponsioen-Keijser, ouders
Brom-Cornelissen en Fred Brom, dhr. Bertus Verhoeven, dhr. Phi-
lip Lischer, dhr. C. Nieuwenhuizen aalmoezenier van de
scheepvaart,  dhr. J. van Ingen “Jean Pierre” en ouders van
Ingen, fam. Joosten v/h ms. Constatine,

MISINTENTIES ZONDAG 25 JUNI 2017

Ouders van Angelen van den Heuvel, pater M. Verhaeghe
schippersaalmoezenier, mw. Riet Lentjes-Nuy “Omega”, dhr. G.
Peters "De Thuishaven" en ouders,  mw. Femmy Lagarde-Lenten
ms. “Femmy”, mw. E. van Oijen-Schuldink, mw. A. Wigman-
Brink, dhr. C. Zijlmans ms “Chrisco”, George Wendt en dhr.
Aloys Wendt, mw. J. de Beijer-Franssen, ouders de Bot-Neff,
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De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op een van de onderstaande buttons.

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

rust willen hebben !

* Dhr. Francois Pruyn.
DRUTEN, HOOGSTUK 62, 6651 FR.
* Dhr. Frans Huibers.
NIJMEGEN, OOSTKANAALDIJK 362, 6541 CD.
* Dhr. Toon Bosman sr.  v/h “Antonius”.
ZWIJNDRECHT, MAASBOULEVARD 78, 3331 ML.
* Mevr. Paula Vermaas.
ZWIJNDRECHT, HILLERAAD 41, 3334 BK
* Mevr. Graat-Lutjes (Verpleeghuis URSULA).
ROERMOND, BEGIJNHOFSTRAAT 33, 6041 GW.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette).
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Ena Beijer-Joosten.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 152, 6641 BG.
* Dhr. Gerard van Groningen.
NIJMEGEN, ZONSTRAAT 18, 6543 VP.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, MAASKADE 151B, 3071 NN.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.

* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* 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.
* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo - Afd. Rijn
en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo – Afd.
Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
Mevr. Ria Lentjes (Afd. C 44 kamer 16)
NIJMEGEN, CWZ. WEG DOOR JONKERBOS 100,
6532 SZ.

ONZE ZIEKEN

http://www.kscc.nl/binnenvaart/voor-wie-luidde-de-klok-binnenvaart/
http://www.kscc.nl/circus/voor-wie-luidde-de-klok-circus/
http://www.kscc.nl/kermis/voor-wie-luidde-de-klok-kermis/
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2017
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize
Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN juni 2017

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.

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

REÜNIE  - DE SINGEL BESTAAT 70 JAAR!

Dit jaar bestaat schippersinternaat De Singel in Dordrecht 70 jaar
en dit is een nieuwe mijlpaal die wij graag willen vieren. Op za-
terdag 7 oktober aanstaande organiseren wij daarom een reü-
nie voor alle oud-bewoners, hun ouders en oud-medewerkers.
De reünie zal deze dag van 14.00 tot 18.00 uur plaatsvinden op
Internaat De Singel aan de Burgemeester de Raadtsingel 93a in

Dordrecht.

De kosten voor de reünie zijn € 15,- per persoon. Dit is inclusief
een aantal consumptiebonnen, hapjes, drankjes en een leuk

aandenken.

Heeft u dus op De Singel of het (vroegere) Dubbeldam, de Wol-
wevershaven of de Kuipershaven gewoond of gewerkt? Geeft u

zich dan snel op voor de reünie!

Aanmelden voor de reünie kan tot 1 september 2017 via onze
website www.internaatdesingel.nl of door telefonisch contact

op te nemen met Internaat De Singel via 078-6485555. Op onze
website kunt u ook terecht voor meer informatie over de reünie.
Kent u nog iemand die binnen de doelgroep valt, wilt u dit be-

richt dan naar hem of haar doorsturen?

Wij kijken al erg uit naar deze dag en hopen op een grote op-
komst!

Team Internaat De Singel

Ter herinnering aan mijn
Eerste Heilige Communie,
25 mei 2017.

Namens mij:
Houdoe & Bedankt.

Antonio Hofstra

mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
www.internaatdesingel.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN juni/juli 2017
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

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vrijdag 23 juni
20.30 uur Traditionele tweejaarlijkse kerkennacht. Wandelpelgrimage

langs Nijmeegse kerken. De start van de pelgrimage vindt plaats
op het KSCC kerkschip.

Dinsdag 27 juni 10.00 uur Laatste KSCC gymnastiek van het seizoen.

Zaterdag 15 juli Begin Zomerfeesten Nijmegen

Zondag 16 juli 11.00 uur Eucharistieviering op het KSCC. Opening van de 4-daagse week
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Vakantiegroet van…

Coimbra Portugal, 13 juni 2017
Beste mensen,
Al reizend door het middengedeelte
van Portugal zijn we lerend en ontspan-
ning ervarend een paar dagen niet in
het normale werkpatroon en werkge-
bied.
Iedereen hartelijke groeten,
Jolanda en Henry Mooren

mailto:info@kscc.nl
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“Kleine moeite groot plezier”

In Maasbracht is voormalig huisarts, dr. Engels, nog altijd een spraak-
makend icoon die veel voor de gemeenschap heeft betekend. Niet
verwonderlijk dat destijds het Dr. Engelsoord naar hem vernoemd
werd.
De oorspronkelijke bewonersdoelgroep is echter met de loop van de
jaren veranderd en uiteindelijk is een kleinere groep naar een nieuwe
zorgomgeving overgebracht aan de Kruisweg. De “Vrienden van Dr.
Engelsoord” wilden zich echter tóch blijven inzetten voor de doelgroep
medemens die zich kenmerkt door soms (lichte) dementie, zorgbe-
hoeftig en vaak met beperkte middelen.
Dat wandelingetje in de zon met de rollator, een lekker stukje vlaai
eten aan de waterkant. Dat kleine uitstapje naar….
Dát zijn die dingen die het voor deze groep mensen de moeite waard
maakt om dóór te gaan. We doen met onze 35 vrijwilligers er alles aan
om een glimlach op de gezichten van onze “ klanten” te toveren!
Onze groep vrijwilligers en het bestuur heeft zich beraden en wilde
graag onder de oude paraplu, een nieuwe naam vinden die de la-
ding van vandaag dekt.
Het is stichting “ Kleine moeite groot plezier” geworden.
Als je iets voor een ander kunt doen is het namelijk geen moeite. Zeker
als je weet dat het plezier dat je ander doet onbetaalbaar is.
Van hart tot hart en met hart en ziel zullen wij ons inzetten om een
beetje kleur te brengen in het leven van  mensen die ons nodig heb-
ben. Kleine moeite, groot plezier!
U gaat ons tegenkomen. Op straat, op dat terras maar misschien ook
aan de deurbel als we een beroep doen op uw ondersteuning. Zorg
dat wij met een beetje moeite en met een beetje ondersteuning van
u, ons werk kunnen blijven doen.
Dan zorgen wij dat uw steun wordt verzilverd naar telkens weer een
groot plezier!!
Met vriendelijke groet.
Stichting “Kleine moeite groot plezier”
Namens het bestuur,
R. Fransbergen, voorzitter

Geen bediening van de Koninginnebrug in Rotterdam

In de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 juli 2017 van maandag tot
en met vrijdag wordt de Koninginnebrug niet bediend tussen 10.30
uur en 19.30 uur. Deze maatregel wordt genomen ten behoeve van
noodzakelijk onderhoud van de brug. Zie ook dit bericht aan de
scheepvaart op de website van het Havenbedrijf Rotterdam.

https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/actuele-informatie/berichten-aan-de-scheepvaart/rotterdam-koningshavenkoninginnebrug
https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/actuele-informatie/berichten-aan-de-scheepvaart/rotterdam-koningshavenkoninginnebrug
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Van Christine Beutler – Lotz
ontvingen wij het volgende
bericht:

Liebe Grüße von der "Konkur-
renz"
Nikolaas Sipkema wurde heu-
te getauft.

Wij feliciteren Nikolaas met
zijn doop, het sacrament van
de christelijke initiatie.

Nikolaas staat geheel links op
de foto. Geheel rechts
Christine.

Opening vaarseizoen
in vernieuwde
Museumhaven!

Honderdvijftig buren van het Maritiem Museum Rotterdam stapten gisteren
aan boord van de eerste rondvaarten van deze zomer in de vernieuwde
museumhaven. Vanaf nu kunnen bezoekers iedere zondag tot en met 27
augustus meevaren op een van de varende topstukken van het museum.
Tickets voor de zondagse vaartochten zijn te boeken via
maritiemmuseum.nl/tickets.

Bij de opening van het vaarseizoen werd de vernieuwde Maritiem Museum
Haven gepresenteerd aan zakelijke relaties, vrienden en buren van het
museum. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verbetering van
de informatievoorziening in de Maritiem Museum Haven. Een nieuwe mijl-
paal op weg naar een dynamisch Maritiem District.
Zo is er volop 'lading' geplaatst op de kade en steigers die het verhaal ver-
telt van de haven van vroeger, nu en in de toekomst. Ook is er een specia-
le Maritiem Museum App gelanceerd, gratis te downloaden voor Android
en iPhone, die zorgt voor nog meer beleving tijdens het museumbezoek.
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Roamingkosten binnen EU afgeschaft

De roamingtarieven, kosten voor het gebruik van je mobiele tele-
foon in het buitenland, worden per 15 juni 2017 in de hele Europese
Unie afgeschaft. Wat betekent dat voor de gemiddelde consu-
ment?

Het is gedaan met de roamingtarieven. Na jarenlang soebatten en
de geleidelijke vermindering van de roamingtarieven, is de kogel nu
eindelijk door de kerk.

Maar pas op

Vanuit het buitenland bellen naar andere EU-landen (ook naar Ne-
derland) gaat hetzelfde kosten als binnen Nederland. Echter vanuit
Nederland (met een Nederlands abonnement) naar het buitenland
bellen wordt niet goedkoper en gelden nog steeds de duurdere ta-
rieven. Dus Pas Op!

Impact van de afschaffing

We zullen moeten afwachten wat er precies gaat gebeuren. Vast
staat in ieder geval dat de afschaffing van de roamingtarieven een
grote invloed zal hebben op de telecommarkt, omdat de tarieven
per land nu enorm verschillen. Zonder roamingkosten vallen die
grenzen weg, waardoor je bijvoorbeeld ook een veel voordeliger
Duits of Frans abonnement zou kunnen nemen.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Juzt Gezinshuizen ga naar www.juzt.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Rotterdam 010-413 00 34
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen  024-14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.juzt.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

P.W.A. Administratie
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

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

Christoffel Nieuwsbrief 13 verschijnt op 29 juni 2017.
Deadline: 22 juni.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Gerus Brugman, R. Fransbergen, Internaat De
Singel, Winie Wiegmans
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:  Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75
E: redactie@kscc.nl
W: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij
de adverteerder.

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

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

R. Kuyten - Joosten
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

L. Bom
B. Derksen

J. Hoks
K. Verhoef

G. Verschuren
H. Mooren

www.kscc.nl
www.ipc-ccw.org

