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Van de bestuurs- en directietafel

Met de schoolvakantie voor de deur stoppen tijdelijk
de meeste activiteiten van de diverse KSCC’s. Maar
er staan een aantal kermismissen op stapel, waarvoor
ik u wil uitnodigen. We houden u op de hoogte.
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Vrijwilligers gevraagd voor KSCC-verzorgingsteam

In het Wandelnieuws van Henry Mooren wordt om vrij-
willigers gevraagd voor het verzorgingsteam bij de
komende 4-daagse. In het volgende Christoffel
Nieuws gaan we uitgebreid in op het wandelfestijn.
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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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De vakantietijd breekt aan

Ook voor hen die activiteiten organiseren voor het KSCC-Nijmegen
en de Landelijke Parochie.
De koren, Soos met…, bridgen, gymnastiekles houden vakantie.
Op 4 september gaat alles weer draaien. Op donderdag 7 septem-
ber is de feestelijke opening van het nieuwe activiteitenjaar van het
KSCC-Nijmegen en Landelijk Parochiejaar.

De voorbereidingen zijn in volle gang.
Op maandag 3 juli a.s. is hierover een
gesprek met de coördinatoren van de
Soos met.
Alle andere werkgroepen zullen ook om
een bijdrage aan ideeën gevraagd
worden. De jaarspreuk wordt op deze
dag feestelijk onthuld.

Dus noteer in uw agenda donderdag 7 september.
Wanneer u ons wilt laten meegenieten van uw vakantievreugde:
stuur een kaart naar postbus 390, 6500 AJ Nijmegen of stuur een
e-mail naar info@kscc.nl.

De achterblijvers zullen er blij mee zijn.

Kabinetsformatie

Wanneer heeft Nederland een nieuwe regering. Wanneer men zo
luistert en kijkt naar het nieuws komt de gedachte op: het is net een
kleuterklasje. Wat een haantjesgedrag. De heren en dames zouden
constant voor ogen gehouden moeten worden: het gaat om het
welzijn van de mensen, het gaat om de bevolking. Vindt u het gek
dat steeds meer mensen zich van politiek distantiëren?

Er zijn verschillen in opvattingen. Natuurlijk mogen politici hun best
doen om zoveel mogelijk van hun partijprogramma er uit te slepen.
Maar er zijn grenzen: het algemeen welzijn moet altijd prioriteit krij-
gen.
We mogen hopen dat er bruggen geslagen worden tussen de partij-
en met hun materiele en immateriële verschilpunten. Dan wordt er
een goede balans gevonden tussen welvaart en welzijn.

De aspergetijd is voorbij.

Op zaterdag 24 juni, het feest van st. Jan de Doper, is officieel de
aspergetijd afgesloten. Ze waren dit jaar bijzonder lekker.

En het haringseizoen is nu geopend. Dinsdag
20 juni was er een grootse haringparty in het
stadhuis van Nijmegen. Honderden mensen
waren aanwezig bij de verkoop bij opbod
van het eerste vaatje haring. De opbrengst
was € 22.250,00. De helft van de opbrengst
ging naar Parkinson Café Nijmegen. Zij orga-
niseren bijeenkomsten voor patiënten en
hun familie/mantelzorgers met ruimte voor
lotgenotencontact. De andere helft ging
naar stichting Onky Donky. Zij verzorgen een
speciale dag voor Nijmeegse kinderen (3–12
jr.) met een beperking of zorgelijk bestaan. De coördinatoren van
deze projecten gaven in het kort aan waar het bij hun project om
ging.

Terwijl er geboden werd deed men zich goed aan de verrukkelijke
nieuw haring. Ze smaakten naar meer. Maar er zijn beperkingen.

Een mooi weekend.
Een goede voorbereiding op de 4 daagse.
Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s Naam.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

mailto:info@kscc.nl
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1 juli afscheid van mevrouw
Ineke Strouken directeur van het VIE

in Utrecht

In het maartnummer van Christoffel Nieuws kondigden wij dit af-
scheid aan. Helaas werd deze activiteit afgeblazen vanwege de on-
verwachte opname in het ziekenhuis van haar man, Ton. Grote
hartproblemen waren de boosdoener. Samen zijn ze door een diep
dal gegaan, maar nu is de situatie van Ton redelijk stabiel.

Ineke heeft zich jaren lang ingezet voor de kermis
en circuswereld. Het behoud van immaterieel erf-
goed was een van haar speerpunten. Samen
met de Stichting Circuscultuur heeft ze bewerk-
stelligd dat circus op de lijst van immaterieel erf-
goed staat. Dat betekent dat circus is een
traditie die nog steeds doorgegeven wordt.

Het pastoraat is een van de krachten die deze motor op gang heeft
gebracht.

Zondag 2 juli: Heilige Mis in Laren in de Autoscooterbaan van de fa-
milie H. Speelman

De lijnen van deze kermisviering zijn uitgezet tijdens het jaarlijkse zuur-
kooloverleg in Laren bij de familie Distelblom.
Er werd geëvalueerd en vooruit gekeken. Met de medewerking van
de Harmonie van de Larense muziekvereniging Sint Jan wordt het
altijd een mooie viering: samen vieren staat centraal.
De grote man van deze kermis is Karel Loeff (directeur
van Erfgoedvereniging Heemschut). Hij zorgt niet alleen
maar voor behoud van monumenten, maar hij draagt
ook bij dat de kermis een goede toekomst heeft in de lijn
van de traditie.
Alle exploitanten en hun medewerkers zijn van harte uit-
genodigd om de viering bij te wonen. De intenties zijn
voor de overledenen uit de kermis en circuswereld.

Ook op zondag 2 juli

Zondag 2 juli om 15.00 uur viert de schippersvereniging Sterreschans
in Doornenburg haar jaarlijkse Eucharistieviering. Dit jaar wordt de
viering gehouden in de parochiekerk St. Martinus in Doornenburg.
Zang en muziek worden verzorgd door het koor Exotherm uit Huissen.
We bidden voor de overleden leden, o.a. voor Jo Leenders Henk en
Fred Brom, Piet van Megen en de overledenen van de familie van
Megen en natuurlijk ook voor Ria van Megen.
Jo Leenders is begonnen met deze traditie op de wei tegenover Rijn-
zicht in Doornenburg. Vanwege slecht weer moesten wij aan aantal
keren uitwijken naar de parochiekerk. In verband met tekort aan vrij-
willigers wordt de viering weer in de St. Martinuskerk gehouden. Maar
volgend jaar hopen wij weer met de viering terug te zijn op de wei
tegenover Rijnzicht.
Iedereen is van harte welkom. Mocht u nog intenties hebben waar-
voor aandacht gevraagd wordt: u kunt ze altijd voor de viering
doorgeven

Tenslotte ook op 2 juli

Vakantieschip De Prins Willem Alexander
(PWA) komt vanuit Bonn naar Arnhem met
een gezelschap mensen dat extra zorg no-
dig heeft en daarom niet op een ‘normale‘
wijze vakantie kunnen vieren.
Omdat pater Clemens sdb, hij celebreerde
op 2de kerstdag met bisschop A. van Luyn
met ons mee, is verhinderd, heeft hij mij ge-
vraagd de viering aan boord van de PWA
over te nemen. Als medebroeders help je
elkaar. (Pater Clemens moet zijn aandacht
geven aan jongeren die zijn voorbereid op
het sacrament van het heilig Vormsel. Dit
sacrament zal door de bisschop aan deze
jongeren gegeven worden).
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Op zondag 9 juli vieren wij de heilige
Mis in de autoscooter op de Mailiebaan ker-

mis in Utrecht

Deze heilige Mis kent al een hele lange traditie. Bisschop Jan
Nienhaus was van deze viering de motor. Traditioneel komt de Mu-
ziekvereniging Caecilia uit Schalkwijk de viering opluisteren. Elles Jon-
genelen zal de volkszang op het orgel begeleiden.
Zusters van het klooster de stad Gods zijn altijd trouwe gasten.

Kerkennacht vrijdag 23 juni jl.

Twee jaar geleden bood de Raad van Kerken mensen de gelegen-
heid om eens bij elkaar in de keuken te kijken en je te laten informe-
ren over de diversiteit van pastoraat. Dit jaar was het voor de
tweede keer. Ook het schippers- kermis- en circuspastoraat werd be-
zocht.
De groep van 15 man sterk stond onder leiding van dominee Perla
Akerboom. Het bleek dat een aantal niet van ons pastoraat afwist.
We hebben verteld wat ons werk in grote lijnen inhield: sociaal-ver-
bindend. De kerkelijke betrokkenheid onder de groep was niet groot,
maar het interesse des te groter.
Nadat ze ons bezocht hadden – het bezoek duurde maar een half
uur – ging men naar de Jacobskapel om aansluitend naar de Petrus
Canisiuskerk in de Molenstraat te gaan.
De kerkennacht werd afgesloten met het ontsteken van de Paas-
kaars in de Stevenskerk. Ieder mocht daaraan een lichtje afnemen.
Met het lied U zij de Glorie op het pleintje voor de Stevenskerk ge-
zongen werd kerkennacht 2017 afgesloten.

Conclusie: bij elkaar waren er 50 deelnemers die als ambassadeur
van de kerken weer gesterkt zijn weggaan.
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Geen verbod op wilde circusdieren in
Duitsland

Berlijn, 22-06-2017 - Woensdag heeft de
Duitse Bundestag zich uitgesproken tegen
een verbod op wilde dieren in het circus.
De Duitse regering stemde tegen een ver-
bod en handhaaft daarmee de bestaan-
de richtlijnen voor het houden van
circusdieren in Duitsland.

De Commissie Milieubeheer en Volksgezondheid, die hierover moest
stemmen, volgt daarmee recente wetenschappelijke bevindingen
die de argumenten van dierenactivisten onderuit haalden. Het cir-
cusleven lijkt het welzijn van diersoorten als tijgers, leeuwen, zebra's
en olifanten niet noemenswaardig aan te tasten. Ook werd tijdens
het transport van de dieren het stresshormoon cortisol gemeten. Het
reizen betekende geen aantasting van het welzijn van de dieren
(leeuwen en olifanten).

Duitsland was in het verleden al pionier in het wettelijk reglemente-
ren van het houden van circusdieren. De "leitlinien" bieden een wet-
telijk kader waarop circussen in elke stad worden gecontroleerd
door rijksdierenartsen. Circus geldt daarmee als één van de meest
gecontroleerde vormen van dierhouderij.

"We zouden ons moeten afvragen waarom in Nederland een ver-
bod geldt op bepaalde diersoorten in circussen. Er is geen weten-
schappelijke grond voor en het is een aanslag op de artistieke
vrijheid van circusmakers. Daarnaast brengt het circus mens en dier
dichter bij elkaar. Circusdieren zijn ambassadeurs van hun soortge-
noten in het wild. We mogen van onze politici beleid verwachten op
basis van wetenschappelijke inzichten en niet louter om een luide,
ideologische minderheid gunstig te stemmen.", zegt Simon De Win-
ter, secretaris van de Vereniging van Nederlandse Circus Onderne-
mingen (VNCO).

Persbericht
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SAM

Beste mensen

We gaan het hebben over geuren. Daar zijn wij goed in.
Meuren, rieken, odeuren, smellen ruften, dampen.
Wij honden hebben daar een fijne neus voor.
Laat mij u ruiken en ik zal u vertellen wie u bent;  ik weet wanneer en
wat u gegeten en gedronken hebt, wat voor werk u doet, met wie u
samen woont of niet, wanneer u voor het laatst een schone onder-
broek hebt aangetrokken, uw laatste wasbeurt, ik ruik wanneer hor-
monen opspelen, kortom laat mij ruiken en er bestaan geen
geheimen meer.
Het interesseert mij verder niet waarom zou ik; ik ben slechts een
hond.
Ik kan het niet verder vertellen. Ik ben een soort priester.
Ik ruik ook het verbodene, noem het, de geheime dingen.
Ik ruik verlangen, schalksheid, preutsheid.

Bij jullie mensen komen geuren naar buiten waarvan je het bestaan
al decennia niet meer weet. Jullie ruiken zelf niets. Genetisch afge-
zwakt.

Ik ruik een echtscheiding al maanden tevoren. Het heeft niets te ma-
ken met opgespoten geurtjes uit flesjes die trachten een beleving op
te roepen of misschien zelfs te verbloemen.
Neen het gaat over primitieve loksporen.

Jullie mensen noemen dat “En toen sloeg de vlam over”.
Wij honden, en zeker ik met mijn Basset/Duitse-Herdersneus, ruiken
dat al dagen eerder.
Kijk, ik zit nu op een Zuid-Franse camping en wanneer het zover is dat
de temperatuur stijgt en steeds meer mensen in badkleding gaan
rondlopen dan geur ik de hele dag loksporen.

Ik  zie echtparen over het pad langssloffen waarvan ik zeker weet
dat daar niets tussen de lakens gebeurt. Volslagen geurloos.
Ik zie en ruik mensen waarvan ik al tevoren weet dat die iets gaan
krijgen met elkaar. De geuren omarmen elkaar al eerder dan de
mensen.
Fascinerend.
Maar ja, het interesseert mij verder niet waarom zou ik; ik ben slechts
een hond.
En ikzelf?
Ik ben al jaren terug “geholpen” door mijn baasjes dus het interes-
seert mij verder niet.
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BOEK TE KOOP

Titel: Ik zou het zo weer doen.

Autobiografie van binnenvaartschipper
Harry Broekmeulen.
Dit boek met herinneringen is te koop voor
€ 20,00.
Omvang: 168 pagina’s met illustraties

In 1922 is Harry als oudste van twaalf kin-
deren geboren op het binnenvaartschip
de Vier Gebroeders. Zijn beide ouders
kwamen ook uit een schippersfamilie.

Tel: 06 - 16 58 83 37
Of  024 - 323 28 39
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Het is al eens eerder geschreven: de vrijwilliger draagt de
wandelaar. Niet onbekend zal zijn dat het veel menskracht

vraagt om wandeltochten te organiseren. En bij dat regelen van za-
ken begint het meestal al heel vroeg, namelijk bij de aankondiging,
vaak al een jaar voor de datum van het evenement. Er wordt dan
ook al gekeken naar diverse voorbereidende activiteiten, zoals het
contact met de start- en finishlocatie, met de mensen die verantwoor-
delijk zijn voor diverse officiële afwikkelingen rondom het parcours en
rondom de veiligheid. Misschien moet een EHBO-post worden inge-
richt of is het beter het Rode Kruis te informeren. Dan wordt er geke-
ken naar de wandelroute zelf, kloppen de afstanden nog, zijn wegen
en paden nog steeds beschikbaar, is de spoorwegovergang nog
open? Dan is er altijd wel iets te doen betrekking hebbende op admi-
nistratie of op beloningen, op routemarkering of op de opmaak van
folders.
Al die dingen gebeuren gewoon, zonder dat de wandelaar, die vaak
ook een vrijwilliger is, er iets van merkt. Maar wat als er onvoldoende
ondersteuning is? Door laten gaan met onvolledigheid is dan geen
optie. En besluiten om een reeds aangekondigde wandeltocht uit het
programma te halen is niet prettig. Ook hier is de menselijke factor
van enorm belang.

We geraken in de maand van de Vierdaagsen, die van Apeldoorn en
een week later die van Nijmegen. Zowel voor de mensen die mee-
doen als wandelaar, als voor de organisatoren zijn de voorbereidin-
gen in een afrondende fase. Dat geldt ook voor de mensen die
wandelaars verzorgen tijdens de meerdaagse marsen. Bij het KSCC-
verzorgingsteam wordt bekeken of alle posten voldoende bezet kun-
nen worden.
Net als twee weken geleden vragen we mensen die in de periode
van 17 tot en met 21 juli tijd beschikbaar hebben om bij Roel Mooren
informatie op te vragen. Dat kan via roloman89@hotmail.com of
06-12602093. Over veertien dagen volgt het laatste nieuws over de
101ste Vierdaagse van Nijmegen.

De volgende wandeltochten staan op het programma:

2 juli  Dorpentocht  in Ewijk
EHBO-vereniging Ewijk-Winssen
Afstand: 5-10-15-25-40 km
Startplaats:  De ouwe Deeg
Hoogstraat 9  6644 BS Ewijk
Starttijd: 06.30 -12.00 uur
06-23994762

www.ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl/dorpentocht-ewijk

8 en 9 juli 36e 1- en 2-Daagse Kerkendorpentocht  in Wijchen
Wsv De Posthoorn
Afstand: 5-10-20-30-40 km
Startplaats:  zaal Sterrebosch
Kasteellaan 6  6602 DE Wijchen
Starttijd: 07.00 -12.30 uur
024-6415055
www.posthoorn-wijchen.nl
posthoornwijchen@ziggo.nl

9 juli  Kolpingmars  in Nijmegen
Wsv Kolping
Afstand: 5-10-15-20-25-40-50 km
Startplaats:  Kolpinghuis
Smetiusstraat 1  6511 ER Nijmegen
Starttijd: 07.00 -12.00 uur
www.wsv-kolping.nl
secretaris@wsv-kolping.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die
(hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Oeffelt en
Apeldoorn op 2 en van 11 t/m 14 juli 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

mailto:roloman89@hotmail.com
www.ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl/dorpentocht-ewijk
www.ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl/dorpentocht-ewijk
www.posthoorn-wijchen.nl
www.posthoorn-wijchen.nl
mailto:posthoornwijchen@ziggo.nl
mailto:posthoornwijchen@ziggo.nl
www.wsv-kolping.nl
www.wsv-kolping.nl
mailto:secretaris@wsv-kolping.nl
mailto:secretaris@wsv-kolping.nl
www.wandel.nl 
www.wandel.nl 


Christoffel Nieuws pagina 10← terug naar pagina 1

Beste mensen,

Als enthousiast wandelaar en fotograaf zou ik graag het volgende
onder jullie aandacht willen brengen.

Ik heb de afgelopen tijd hard gewerkt aan een boek met panorami-
sche zwart-witfoto’s van het Pieterpad. Het is nu klaar en als het lukt
wordt het uitgegeven bij uitgeverij Lecturis. De kosten moet ik deels
via crowdfunding dekken (crowdfunding komt uit het Engels en be-
tekent investeren door een grote groep. Het idee is in dit geval dat
vele mensen een klein bedrag aan het project schenken, onder het
motto “vele handen maken licht werk”. Red.) en daarom is nu de
crowdfundingsactie van start gegaan:
https://www.voordekunst.nl/projecten/5726-boek-panorama-
pieterburen-pietersberg
Ik zou het prachtig vinden als jullie me zou kunnen helpen met een
donatie!
En ik zou het heel erg waarderen als deze link (eventueel met een
eigen toelichting) aan vrienden/collega's en mogelijke geinteresse-
erden doorgestuurd kan worden!
Onderstaand een foto van Nederrijk bij Groesbeek, zoals die in het
boek zal verschijnen. Zoals u wellicht weet loopt het Pieterpad door
Gelderland via oa Vorden en Holten en Groesbeek.
Ik hou jullie graag op de hoogte,
Vriendelijke groeten,
Renze Dijkema

https://www.voordekunst.nl/projecten/5726-boek-panorama-pieterburen-pietersberg
https://www.voordekunst.nl/projecten/5726-boek-panorama-pieterburen-pietersberg
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

JUBILEUM:
19-06-2017: TOON en BERTIE BOSMAN zijn 55 jaar getrouwd. Corres-
pondentieadres: Maasboulevard 78, 3331 ML ZWIJNDRECHT.

VERHUISD:
MARTIJN EN DEBBIE VAN DER DONK zijn verhuisd van Runstuk 3 in Her-
pen naar Speenkruid 65, 5351 KG BERGHEM.

OVERLEDEN:
28-06-2017: ANNIE WANDERS. In de leeftijd van 96 jaar. De uitvaart
vindt plaats op maandag 3 juli 2017 om 14.00 uur in de Goede Her-
derkerk, Fanfarestraat 57, 6544 NS te Nijmegen (Neerbosch-Oost) en
aansluitend vindt de crematie plaats in het Crematorium Jonker-
bosch, Weg door Jonkerbos 51, 6532 CN  te Nijmegen.

CIRCUS

OVERLEDEN:
20-06-2017: CHRISTEL SEMBACH-KRONE. Directeur van Circus Krone. In
de leeftijd van 80 jaar. Meer dan twee decennia was zij directeur en
eigenaresse van Circus Krone.

Tot in 2006 trad Christel Sembach-Krone
nog regelmatig op met haar sneeuwwitte
Arabische paarden.

De uitvaart heeft plaatsgevonden op 29
juni op het Waldfriedhof te München.

BINNENVAART

MISINTENTIES ZONDAG 2 JULI 2017

dhr. Gerrie van Zoest, dhr. Gerrit van Oijen, dhr. J. Joosten
"Constantine", ouders van der Zande-Kessel, dhr. Piet van
Megen, ouders Buil-Wennekes,  ouders Heijmen-van Op-
huizen, ouders Schüttler-van Laak v/h Wormatia, ouders
Leensen-Berendts, ouders R. Scheers.

MISINTENTIES ZONDAG 9 JULI 2017

dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier, dhr. Johan van
Zijl, dhr. Alois Wendt en George Wendt, mw. J. de Beijer-
Franssen, dhr. B. Janssen, ouders van Laak-Oosterwaal,
Nico Verlaan en Patrick Verlaan v/h ms ‘ Francisca’,
ouders Janssen-van Meegen en overledenen uit de fam.
Janssen-van Meegen, Nancy Rensen-van de Brink,
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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.
1-7 Ilona van Lammeren; dhr. Johan Wennekes.
2-7 Michel Hompus; Roland van der Staay; Lucia Zijlmans; Eline Bosman,
 m/s ‘Vigila’; Gabriëlla Wams, m/s ‘Erculano’.
3-7 Cora Baijens-Bosman.
4-7 José Wennekes; Marc van Lent.
6-7  Dhr. Ad Rensen; Christiaan Geerts; Sandria Verschuren,

v/h “Bellona-V”.
7-7 Wim Wanders; Ria Robben-Repkes; Angela van der Staay;

mevr. Annie Lischer.
8-7 Mevr. Schimmel-Hertz; Gerard jr. Verstappen.
9-7 Theo Tonissen; Carinda Suykerbuyk; dhr. Piet Schwering; Demy

Janssen; dhr. Johnny Wessels; Ria Martens-Lischer; Laura Steegmans.
10-7 Dhr. Jeroen Leensen; M. Oomens; Ellen Pelser-Froon; Williane Vissers.
11-7 Bart Bosman; Lotte Brevoord; Joanita Klarenbeek-Huibers;

Jan van de Wijgaart.
12-7 Mevr. Reina van Weel ‘Reina’; Frans Thonissen; Isa Boekhorst.
13-7 Marianne van Lent; Ria Lentjes gastvrouw KSCC Nijmegen;

Henny Broeders, m/s Ingona; dhr. Ton Smits.
14-7 Marlies van Megen; Wilma Wennekes.
15-7 Anja van Erp-Derksen; Sylvester Pols.
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* Mevr. Ria Lentjes
(Ria wordt 12 juli geopereerd).
NIJMEGEN, O.C.HUISMANSTRAAT 327,
6544 ZW.
* Mevr. Trees Rattink-van de Pluym
(Route 751).
NIJMEGEN, RADBOUD UMC, GEERT
GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
* Dhr. Koos Verhoef.
BEUNINGEN, WATERDORP 38, 6642 DB.
* Dhr. Francois Pruyn.
DRUTEN, HOOGSTUK 62, 6651 FR.
* Dhr. Frans Huibers.
NIJMEGEN, OOSTKANAALDIJK 362,
6541 CD.
* Mevr. Paula Vermaas.
ZWIJNDRECHT, KRAMMER 3, 3332 VG
* 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 (ka-
mer 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 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.

ONZE ZIEKEN

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 !

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 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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2017

Wo 20 sept 09.00 uur Busreis ‘Rondje Zeeland’ (zie ook pag. 18)

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

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
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.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
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor

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
Zondag 2 juli 15.00 uur Schippersmis in de St. Martinuskerk te Doornenburg
Maandag 3 juli 13.00 uur Vergadering Soos met… Bezoekersdienst

Dinsdag 11 juli 19.30 uur Vergadering VvE Waaltoren fase 2

Woensdag 12 juli 10.30 uur Laatste repetitie Waalkanterskoor

Donderdag 13 juli 09.00 uur
19.00 uur

Vergadering T.P.N. West
Laatste repetitie KSCC Kerkkoor

Vrijdag 14 juli 10.00 uur Alg. Bestuursverg. BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320 Zwijndrecht

Zondag 16 juli 11.00 uur
22.00 uur

Vierdaagsemis. Afscheid van broeder Willy Leensen
Vuurwerkspektakel ‘Waal in Vlammen’

Maandag 17 juli 16.00 uur Informatiebijeenkomst voor vierdaagse wandelaars van het KSCC
Vrijdag 21 juli 19.00 uur Einde vierdaagse. Uitreiking lintjes voor KSCC-wandelaars.
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

IN DE SCHOOLVA-
KANTIE GEEN ACTI-
VITEITEN OP HET
KSCC SCHIPPERS-
CENTRUM.
De schoolvakantie
is van 17 juli t/m 25
augustus.

mailto:info@kscc.nl
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Onderscheiden

Roelof Fransbergen is vrijdagavond 23
juni compleet verrast door burgemees-
ter Stef Strous van de gemeente Maas-
gouw, die hem namens de koning de
onderscheiding Ridder in de Orde van
Oranje Nassau opspeldde.

Dat gebeurde bij de opening van de
Maasbrachter Havendagen. Fransber-
gen heeft zich lange tijd ingezet voor
de Maasbrachtse schippersgemeen-
schap en voor het behoud van het va-
rend cultureel erfgoed. Hij was als vrijwilliger voorzitter van het
Havenmuseum Maasbracht en bestuurslid van de carnavalsvereni-
ging en de plaatselijke ondernemersvereniging. Daarnaast zat hij ja-
ren in het bestuur van de landelijke historische sleepbotenvereniging
VSLB.

Roelof Fransbergen ontvangt het lintje
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BUSREIS BINNENVAARTSOOS  “RONDJE ZEELAND’’

Binnenvaartsoos Zwijndrecht organiseert weer een busreis!!! Op
woensdag 20 september gaan we een ‘rondje Zeeland’ maken. We
bezoeken onder andere Bruinisse, Middelburg en het 700 jaar oude
stadje Veere, rijden per bus door het mooie Zeeuwse land en maken
een rondvaart door het kanaal van Walcheren. Heeft u er ook zin in?

Het programma ziet er als volgt uit:

● Om 09.00 uur staat de touringcar voor u gereed aan de Westelijke
Parallelweg in Zwijndrecht. (Achter het N.S. Station).

● Wij rijden eerst naar Bruinisse, waar wij zullen stoppen voor een
kopje koffie met gebak. Hierna rijden wij over de Zeelandbrug via
een mooie route door Zuid-Beveland naar Middelburg, waar we
een pauze nemen die u vrij kunt invullen.

● Vervolgens gaan wij per rondvaartboot door het Kanaal van Wal-
cheren naar het 700 jaar oude stadje Veere.

● Na de sluis van Veere gepasseerd te zijn, rijden wij aansluitend
over de Oosterscheldekering door Schouwen-Duivenland" en
over de Brouwersdam naar Stellendam voor een diner.

● Na afloop van het diner rijden we huiswaarts, de verwachte
thuiskomst is rond 21.00 uur.

De reissom voor deze mooie busreis bedraagt  € 65,00 p.p. Zoals
gebruikelijk zijn DRANKJES en een ANNULERINGSVERZEKERING niet
inbegrepen.

De reissom kunt U voldoen op rekeningnummer:
NL49 INGB 0793 5116 15, onder omschrijving: "Busreis Bnvrtsoos."
Het minimum aantal deelnemers bedraagt 40 personen, meer deel-
nemers is geen probleem.
Aanmeldingen kunt u mondeling, telefonisch of per e-mail richten
aan de contactpersoon:

Gijsbert Reijmers.

Telefoon: 078 - 66 12 13 25,
Mobiel: 06 -10 95 10 90
Email:  gijsbertus.ship@gmail.com

AANMELDEN IS MOGELIJK TOT EN
MET VRIJDAG 15 SEPTEMBER !!!!
WIJ HOPEN U IN DE TOURINGCAR
TE MOGEN BEGROETEN .

TER INF0RMATIE: WIJ ZIJN t/m 30
JUNI AFWEZIG.

Rechts: kaart met het Kanaal van
Walcheren (uit ± 1870).

Onder: Veere.
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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 14 verschijnt op 13 juli 2017.
Deadline: 6 juli.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, VNCO, John Verhees, Renze Dijkema, Ina
Feenstra.
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.
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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

