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Van de bestuurs- en directietafel

In deze uitgave van Christoffel Nieuws besteden we
natuurlijk veel aandacht aan de komende vierdaag-
se. En we zwaaien Br. Leensen uit, die na 3 maanden
Nederland weer terug gaat naar Indonesië.
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Vierdaagse Nijmegen 2017

Naast het reguliere vierdaagse nieuws, zie de rubriek
Wandelnieuws, staan we dit jaar stil bij 40 jaar KSCC
verzorging van wandelaars. Hoe begon het in 1977
(zie bijdrage aalmoezenier) en bekijk de fotocollage.
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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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Een drukke week staat ons te wachten.

Op zaterdag 15 juli begint de jaarlijkse concertreeks
Stevenskerk Live in de Stevenskerk te Nijmegen met
een optreden van Rondé.

Op zondag 16 juli worden de Vierdaagse Zomerfeesten officieel ge-
opend. Dit keer vindt de opening niet plaats aan boord van het par-
ty schip Jules Verne maar op het gloednieuwe stadseiland Veur-Lent
gelegen aan de binnenstad tussen de Nevengeul en de Waal.

Ook op zondag aanstaande openen we de Vierdaagse zomerfees-
ten met om 11.00 uur een heilige Mis aan boord van het KSCC cen-
trum.

In de stad worden de nodige voorbereidingen getroffen: cafés en
diverse uitbaters richten een terras in en slaan de nodige drank,
etenswaren maar ook muziek in. Het wordt een feest van een al ver-
broederen.

Dinsdag start het Nijmeegse Vierdaagse wandelfestijn: een hele
happening. Op de Wedren en bij de vereniging aan het Keizer Karel-
plein: massa’s mensen. Op vrijdagavond 21 juli, na de laatste lood-
jes, worden om 19.00 uur de KSCC Vierdaagse lintjes uitgereikt
vergezeld natuurlijk met gladiolen.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De 40ste keer KSCC Vierdaagse verzorging

Dat mag toch wel even genoemd
worden. Wij herinneren ons graag
de 1ste keer dat er een KSCC ver-
zorgingsploeg van start ging. Die
werd gecoördineerd vanuit het
‘oude’ KSCC Schipperscentrum.
Henry Mooren was een van de
drijfveren van een KSCC Vierdaag-
se  ploeg.

We hebben er het informatiebulle-
tin en de Volaan Vooruit van 1977 op nageslagen.
In de Volaan Vooruit hebben wij niets gevonden. Maar in het infor-
matiebulletin juli 1977 was het volgende artikel te lezen:

→



Christoffel Nieuws pagina 3← terug naar pagina 1

Ook dit jaar staat er een hele batterij vrijwilli-
gers klaar om de ongeveer honderd KSCC deel-

nemers te verzorgen. Verzorging is breder dan alleen
maar een drankje, eten en een stoel. Het is vaak even het

klopje op de schouder, een luisterend oor, een bemoedigend
woord, een deken om je heen. Maar ook, na de ‘wandeling‘ de ont-
vangst aan boord: je voeten in een warme bak water, goede en
vakmatige fysiotherapie, verzorging van de voeten en blaren om
daarna even te genieten van een drankje een praatje met elkaar.
Roel Mooren heeft een hele ploeg uitermate gemotiveerde verzor-
gers bij elkaar gebracht. Het was dit jaar naar zijn zeggen een pittige
opgave, maar het is allemaal weer gelukt.
Dank ook aan de sponsors: de bussen van de diverse bedrijven, de
nieuwe party tenten: wij zijn de sponsors zeer erkentelijk. Laat duide-
lijk zijn: het is niet vanzelfsprekend dat men ons financieel en immate-
rieel ondersteunt: men gunt het onze gemeenschap.
Daarom aan allen die zich op welke wijze dan ook inzetten voor het
welslagen van deze voor de 40ste keer grootse KSCC Vierdaagse
verzorgingsfestijn: hartelijke dank.
(Kijk ook eens op pagina 9)

Het KSCC Schipperscentrum is weer spic en span

Een ploegje vrijwilligers heeft de-
ze week schoon schip gemaakt.
Het blinkt van alle kanten en
mag gezien en gefotografeerd
worden.

Mannen bedankt.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Vierdaagse Mis a/b KSCC-Nijmegen

Zondag 16 juni a.s. zullen wij in de Vierdaagse Mis aan boord aan uw
persoonlijke en zakelijke intenties denken.
We never walk alone.

Afscheid van broeder Willy Leensen

Zondag 16 juli krijgt de heilige Mis nog een ex-
tra feestelijk tintje: we nemen afscheid van
broeder Willy Leensen.
Br. Willy gaat na 3 maanden hier in Nederland
te zijn geweest terug naar Indonesië.
Zondag nemen we af-
scheid. Hem zal ook een
deel van de vastenactie
2017 overhandigd worden:
een bedrag van
€ 1.500,00.

De kinderen die op 25 mei jl. de Eerste Commu-
nie hebben gedaan mogen een deel van hun
op dit feest gekregen centjes aan de broeder
geven.
Allemaal van harte welkom.

Tapbier stopt bij KSCC-Nijmegen

Na de vierdaagse wordt het tapbier vervangen door flesjes bier. Na
ampel beraad in de staf is dit besluit genomen. De kosten van het
onderhoud, etc. van de tapinstallatie zijn hoog. Er wordt veel meer
frisdrank en sap gedronken. Velen moeten autorijden en dan is het
veiliger om geen alcohol te gebruiken. Veiligheid gaat boven alles.

wordt
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Beheer KSCC-Nijmegen: Helpende handen ge-
vraagd

Mochten er onder u zijn die het beherend
team een handje willen toesteken: u bent wel-
kom. Waar gaat het om: een middagje, een
ochtend een paar uurtjes beheerder zijn.
Mensen ontvangen, een kopje koffie/thee ser-
veren en natuurlijk wanneer er kinderen zijn
hen voorzien van een glaasje
limonade(siroop).
Waarom is het Beheer zo belangrijk? Persoon-
lijke ontvangst, persoonlijke ontmoeting, een persoonlijk gesprek zijn
tekenen van gastvrijheid, tekenen van ‘u bent welkom’. Soms kan
een luisterend oor een ontspannend resultaat hebben.

Praat eens met een vrijwillig(st)er.

De 100ste uitgave van de Kermis Carrousel

Frank en Justin: Van harte geluk gewenst
Hebt u de Kermis Carrousel wel eens gelezen?: kijk
op www.dekermiscarrousel.nl

De hoofdredacteur is
Frank Veltkamp. Justin
Groot is zijn rechter- en
linker technische hand.
De Kermis Carrousel is
een breed opgezet digi-
taal landelijk Nieuws Maga-
zine voor de kermis en circus
gemeenschap. Het verschijnt
elke 14 dagen. De directie/redactie biedt
het Pastoraat voor Kermis en Circus ruimte om het nieuws van onze
parochie te plaatsen.
Een hartelijke felicitatie aan de directie en de redactie van dit medi-
um.

Dit digitale Nieuws Magazine is even als Christoffel Nieuws niet meer
weg te denken.
Het nieuws is heet van de naald. Bij brandend nieuws komt er een
extra Kermis Carrousel. De digitale snel- en nieuwsweg zijn schitteren-
de media om familieberichten snel rond te sturen, zoals overlijdens-
berichten.
Vermeld moet worden dat Frank en Justin het KSCC en de parochie
geweldig geholpen hebben bij de opstart van het Christoffel Nieuws.
Zij kenden de kneepjes van het vak en wisten kinderziekten te over-
winnen.
De Kermis Carrousel was voor ons hét duwtje in de rug om met de
digitale Christoffel Nieuwsbrief te beginnen.
Dank Frank en Justin voor jullie support en goede raadgevingen. Alle
goeds voor de toekomst voor de Kermis Carrousel. Op naar het vol-
gende jubileum!
Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s Naam (een wens uit de
scheepvaart)
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Nieuws vanuit het FORUM

Het stond al lang in de planning: bespre-
kingen met collega’s werkzaam in het kermis-

en circuspastoraat in Oostenrijk.
Belangrijk is dat de secretaris generaal van het
FORUM, het platvorm voor pastores die werken van-
uit de christelijke kerken zoals de katholieke, protes-
tante, Anglicaanse en Orthodoxe kerk, weten wat
er in een land leeft, dat men weet hoe de hazen in
het veld lopen.

In een gesprek met Stefan Schumann, nationaal
directeur van het protestants en nationaal directeur
van het katholiek pastoraat voor kermis en circus
werd duidelijk dat het in Oostenrijk nogal behou-
dend aan toe gaat. Het protestantse gedeelte van
de bevolking is zeer klein tegenover het katholieke
gedeelte. Maar katholieke en protestantse pastores
trekken vaak samen
op.

In de bibliotheek van
de Universiteit in We-
nen: Nationaal direc-
teur van het
protestants pastoraat
voor kermis en circus
dominee
Stefan Schumann.

Een zorg die wij samen delen is de opvolging. Ook
in Oostenrijk zoals in zovele landen liggen de pasto-
res zowel katholiek als protestants niet voor het op-
rapen.

Het onderwijs voor de trekkende bevolkingsgroep is
anders dan in Nederland en België. De mensen
werken vanuit een vaste woonplaats: dus gaan de
kinderen naar de
school in de stad of
dorp waar ze wonen.

Dr. Joe Farrugia lande-
lijk aalmoezenier voor
de kermis en circus ge-
meenschap in Oosten-
rijk.

Op vakantie

Ga goed voorbereid op
reis. Verzekeringen, ba-
gage, adressen voor de
thuisblijvers. Het vraagt
allemaal om aan-
dacht. Een goede
voorbereiding is al de
helft van een goede va-
kantie.
Sommige mensen laten de thuisblijvers ook
meegenieten: de kaarten, mails, etc. We hangen
de kaarten op het prikbord in het KSCC-Nijmegen.

Geniet maar en dan met volle teugen.

B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk Aalmoezenier / Directeur KSCC-Nijmegen
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De nieuwe Mailinfo juli 2017 is uit. Inhoud: Voor de meeste internaten staat de vakantie voor de deur. Verder veel informatie over de activi-
teiten van de LOVT en de internaten van het afgelopen half jaar. Klik hier of boven op deze banner (foto) om de Mailinfo te lezen.

http://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2016/07/Mailinfo-Jun2017.pdf
http://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2016/07/Mailinfo-Jun2017.pdf
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WANDEL-
NIEUWS Beste wandelvriendinnen en

–vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws,

Als u dit leest zijn ongeveer 2.300 wandelaars
rondom Apeldoorn bezig met de afronding
van de Vierdaagse in en op de Veluwe. Op
dinsdag 18 juli zullen in Nijmegen op de Wed-
ren en op Heumensoord ruim 40.000 sportie-
velingen de Nijmeegse uitdaging aangaan
en 120, 160 of 200 kilometer proberen weg te
poetsen. De algemene populariteit van het
evenement aan de Waal is niet an-
ders dan bij de jubileumversie van
2016.

De enorme belangstelling leidt er
vaak toe dat het organiserende co-
mité van de stichting De 4DAAGSE
aanpassingen moest doorvoeren. Een heel
belangrijke is ‘het rondje andersom’ op dins-
dag. Omdat hulpdiensten de dijk tussen Oos-
terhout en Lent moeilijk kunnen bereiken is dit
onderdeel van het parcours naar het begin
van de dag gehaald. Dan zijn de lopers nog
fris en eventueel hoge temperaturen spelen
dat nog geen parten. Logistiek gezien is dat
een hele omschakeling, ook voor de aanwo-
nenden, maar zeker ook voor de mensen die
verzorgen. Rustposten, uiteraard ook bij het
KSCC, konden niet altijd hetzelfde blijven.
Een tweede wijziging gaat de 30 kilometer
lopers aan. Het aantal deelnemers op deze
afstand is zo groot dat ook hier twee starttij-
den worden gehanteerd: 06.45 en 07.30 uur.

Het starttijdstip wordt bepaald door de kaart
en voor het eerst dit jaar zijn er gladiolen en
wandelschoenen. De gladiolen (30 km) be-
ginnen op dinsdag en donderdag om 06.45
uur en op woensdag en vrijdag om 07.30 uur.
Voor de wandelschoenen is het andersom.
40 Kilometerlopers zijn ook ingedeeld in gladi-
olen en wandelschoenen. Hier begint de gla-
diool op dinsdag en donderdag om 05.00 uur
en op woensdag en vrijdag om 06.00 uur. Op
de controlekaart die wordt uitgegeven staat
alles uitgelegd.

Om op zondag 16 of op maandag 17 juli zich
aan te melden is het verstandig om het be-
vestigingsformulier, dat enkele maanden ge-

leden per e-mail werd verzonden, af te
drukken en mee te nemen. Ook kan er naar
een identiteitsbewijs worden gevraagd. Per
afstand, 30,40 of 50 km, mag een bureau wor-
den uitgekozen, dus in principe die met de
kortste rij. Er worden wederom polsbandjes
gebruikt met een barcode, die bij de start en
finish worden gescand. Ooit werd overwogen
om de smartphone voor alles te gebruiken,
maar het uitlezen duurde veel langer.

Ja, en dan gaat het over wandelen. Wande-
len in een eigen tempo, dat hier en daar zal
moeten worden aangepast, want soms is het
iets smaller, en soms is het iets drukker. Maar
het is ook beregezellig en er is tijd voldoende.

Ruim tachtig mensen hebben zich opgege-
ven voor de ondersteuning van het KSCC-ver-
zorgingsteam. Met posten langs de routes,
drie of vier per dag, met voeten- en spierbe-
handeling op het Schipperscentrum in de
Waalhaven en met de gastheren en – dames
kan het bijna niet meer mis gaan. Zeker met
de geweldige voorbereiding die iedere wan-
delaar achter de rug heeft. Goede benen,
goed schoeisel, geweldige kleding en een
uitstekend humeur moeten leiden tot een
grandioze finale op vrijdag 21 juli.

Op maandag 17 juli om 16.00 uur is er op het
KSCC-Schipperscentrum een meeting, waar-
bij met elkaar kennis kan worden gemaakt,

waarbij voor velen het weerzien van
belang is, waarbij verzorgers en ver-
zorgsters uitleggen hoe een en an-
der in elkaar steekt en waarbij de
voeten kunnen worden afgeplakt.
En het mooie van zo’n bijeenkomst is
dat er enorm veel wandelkennis met

elkaar wordt gedeeld. Het begint dan bijna
wetenschap te worden.

Allen, al dan niet uit de binnenvaart, heel veel
succes, geniet van de mogelijkheid om te
wandelen, van de omgeving en van de men-
sen die een thuis bieden en aan de kant voor
de aanmoediging zorgen! En we denken aan
hen die er graag bij hadden willen zijn, maar
door omstandigheden aan de zijlijn staan.

Hartelijke groet,

Henry Mooren
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Vanwege het 40 jaar
KSCC verzorging pu-
bliceren we enkele
foto’s uit ons archief.

1978 1978

1981 1991

1991
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Het KSCC verzorgingsteam

Na een mooie jubileum editie van vorig jaar is ook dit jaar de hand-
schoen weer opgepakt om van editie 101 een feestje te maken. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Nadat we vorig jaar met ruim 120
lopers aan de jubileum editie begonnen, hebben we dit jaar een
rustiger jaar.

Nu de inschrijvingstermijn verstre-
ken is kunnen we de balans op-
maken. In totaal mogen we dit
jaar 86 wandelaars verwelkomen.
De groep is traditioneel verdeeld
in veel 40 km deelnemers, een
aantal 30 km deelnemers en
slechts een handjevol die zich
wagen aan de 50 km.

Opvallend is dat we, in tegenstelling tot andere edities, veel nieuwe
wandelaars mogen verwelkomen. De wandelaars van de vierdaag-
se weten het KSCC dus nog steeds te vinden en dat is goed. Zo heb-
ben we van de 86 wandelaars, 23 mensen die dit jaar voor de eerste
keer gebruik maken van de service van het KSCC verzorgingsteam.

Dat team kan tevens ook nog wel wat versterking gebruiken. Nadat
we afscheid hebben moeten nemen van wat vaste krachten, staan
er op sommige posten nog geen mensen. Het zou vervelend zijn als
de wandelaars vermoeid aankomen op een plek waar een post zou
moeten staan, en deze staat er dan niet. Daarom wil ik via deze weg
nog even extra onder de aandacht brengen dat we als verzorgings-
team alleen goed kunnen functioneren met voldoende vrijwilligers.
Met name voor de dinsdag, woensdag en vrijdag zijn er echt nog
grote gaten te vullen. Schroom dus vooral niet en vraag in uw eigen
kring ook eens rond of mensen een dagje mee willen helpen. Heeft u
een kanjer gevonden die ons sterrenteam kan versterken stuurt u
dan een email naar info@ksccvierdaagse.nl met daarin de contact-
gegevens. Dan nemen we z.s.m. contact op.

Dat contact belangrijk is weten we traditiegetrouw op de maandag
voor de vierdaagse. Daar wisselen we altijd de laatste gegevens uit
zodat deze editie ook weer zo soepel mogelijk verloopt. Één van de
meest opvallende wijzigingen dit jaar is de omkeren van de route op
dag 1. Dit heeft zeer grote invloed op de locatie van de posten. Hoe
en wat wordt allemaal op die maandag uitgebreid gecommuni-
ceerd naar de lopers toe.

Rest mij vanaf deze plek alle wandelaars een goede voorbereiding
toe te wensen. Train veelvuldig en gevarieerd in afstand, dan weet ik
zeker dat we elkaar op vrijdagmiddag lachend de hand kunnen
schudden op wederom een succesvolle editie van de Nijmeegse
vierdaagse.

Roel Mooren
Coördinator KSCC-verzorgingsteam

Kijk uit naar deze tent
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Doel opbrengst: ziekenvaartocht Prins
Willem Alexander 2018

In de maand juni zijn u vragen gesteld
over de Vriendenloterij en de Grote
Clubactie. Daarop heeft een aantal
mensen gereageerd. Hartelijk dank
daarvoor.
Naar aanleiding van de binnengeko-
men reacties is besloten om op dit mo-
ment niet verder te gaan met de
VRIENDENLOTERIJ en dit jaar te starten
met de GROTE CLUBACTIE.
De GROTE CLUBACTIE is een landelijke
loterij, waar heel veel verenigingen aan
deelnemen. In 2016 is er voor ruim acht
miljoen euro aan loten verkocht. LKSCC
zal voor het eerst dit jaar deelnemen.
Dit betekent dat LKSCC in september
gaat starten met de verkoop van loten
voor de GROTE CLUBACTIE. Er mogen
loten verkocht worden van zaterdag 16
september 2017 tot en met donderdag
23 november 2017 en ieder lot kost €
3,00. Hoe meer loten er verkocht wor-
den hoe beter voor LKSCC. Van ieder
verkocht lot is het nu al zeker dat € 2,40
voor LKSCC is. Dit willen wij deze keer
besteden aan de ZIEKENVAARTOCHT
met de PRINS WILLEM ALEXANDER 2018.

 Natuurlijk zijn er ook prijzen te winnen in
deze grote loterij. Heel veel verschillen-
de prijzen, een auto, diverse geldprijzen
en een hoofdprijs van € 100.000,00, reis-
cheques ter waarde van € 200,00 tot €
2.500,00, entreekaarten voor theater-
voorstellingen en/of attractieparken en
ga zo maar door. De trekking is woens-
dag 13 december 2017 en de uitslag
staat vanaf donderdag 14 december
2017 op de site van de GROTE CLUBAC-
TIE.
Iedereen kan onbeperkt loten kopen.
Hoe meer hoe beter, iedereen mag ook
voor LKSCC loten verkopen. In Nijme-
gen, in Rotterdam, in Raamsdonksveer
en in Zwijndrecht proberen wij zo veel
mogelijk loten te gaan verkopen. Hope-
lijk doen er veel mensen mee.
Bedrijven mogen ook mee doen. Speci-
aal voor bedrijven is er een zogenaamd
‘superlot’, dit kost € 150,00 en vertegen-
woordigt eigenlijk 50 gewone loten.
Begin september zult u uitvoerig geïnfor-
meerd worden over alle mogelijkheden.
Mocht u eerder al een bestelling willen
plaatsen of heeft u vragen hierover dan
kunt u terecht bij Karel Schreurs, tele-
foon 06-20406872 of via de e-mail
schre165@planet.nl

mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

VERHUISD:

Per 1 augustus 2017 is het bestuursbureau van ALLIANTIE VOORTGEZET
ONDERWIJS verhuisd. Het nieuwe bezoekadres is: Meeuwseacker
20-20, 6546 DZ NIJMEGEN. Postadres: 6618, 6503 GC NIJMEGEN.

OVERLEDEN:

28-06-2017: JOHANNA EVERDINA ~ANNIE~ WANDERS. Weduwe van
Piet Wanders. In de leeftijd van 96 jaar. De uitvaart heeft plaatsge-
vonden op 3 juli in de Goede Herder kerk te Nijmegen. Correspon-
dentieadres: Marialaan 390, 6541 RR NIJMEGEN.

01-07-2017: GIJSBERTUS THEODORUS ANTONIUS  ~BERT ~ DE BOT. Echt-
genoot van Agnes de Bot. In de leeftijd van 80 jaar. De crematie-
plechtigheid heeft plaatsgevonden op 7 juli in crematorium
Rotterdam te Rotterdam-Zuid. Correspondentieadres: Meeu-
wenstraat 10 B, 3071 PE ROTTERDAM.

02-07-2017: DOMINICUS JOHANNES PETRUS MARIE  ~ MINUS ~ CARON.
Echtgenoot van An Caron-van den Elshout. In de leeftijd van 81 jaar.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 7 juli in het crematori-
um te Oosterhout. Correspondentieadres: Oudenhove 180, 4901 CE
OOSTERHOUT.

MISINTENTIES ZONDAG 16 JULI 2017

Dhr. Jan van Strien uit Zwijndrecht, dhr. Ben Leferink, mw. Paulina
Wams-van Steen, ouders de Beijer-Stûmm, ouders Schüttler-van Laak
v/h Wormatia, ouders de Bot-Neff uit Malden, dhr. G. van der He-
ijden, ouders Jongen-de Bot v/h ms “Chara”, dhr. H. van der Hoe-
ven, ouders Daanen-Looyschelder, dhr. L. Buil en overledenen uit de
fam. Buil, ouders van Laak-van Dyck, v/h Richard 4, fam. Joosten v/h
ms. Constatine, dhr. Theo Verploegen, dhr. Aloïs en George Wendt.

Bijzondere intentie.

MISINTENTIES ZONDAG 23 JULI 2017

Dhr. C. Bertrand, dhr. Cees de Jong, v/h “Altrade”, dhr. Bertus Donks,
dhr. Wim Zijlmans v/h ms ‘Vrede’, mw. Arna van Teeffelen, dhr. Ton
Kooren,
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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.
16-7 Mevr. Mariette Valk-Rutjes; Patricia Klarenbeek; mevr. Ellen
 van de Burgt.
17-7 Joyce Hoefzee; Marcel Vissers.
18-7 Dionne Daanen.
19-7 Corné de Vree; Anja Pols.
20-7 Mevr. G. Oomens-Klarenbeek; Jasper Mooren.
21-7 Karin van Zoest, m/s “St. Antonius”; mevr. Marije Peters; mevr.
 Riet de Jong.
22-7 Peter de Bot; Kim de Bruin; Zr. Adriënne.
23-7 Annemarie de Bruin; Jenny Oudakker; B. Oteman-Milder; Ellen
 van Ophuizen; Thijmen Willems.
24-7 Mark Tetteroo; Pascal Boon; Marcel Roos; Zr. Mathea.
25-7 Anton de Bot; Adrie van Strien; Zr. Laetitia.
26-7 Dhr. John Schoenmakers; Esther Derksen-de Bot; Anja Ver
 meeren; M. Verberck-Huibers; Marvin Fromm; mevr. Corrie van
 der Hoeven-Janssen; dhr. Sander Janssen, m/s “Factotum”.
27-7 Nico van Lammeren.
28-7 Maya Tullemans; Richard Wanders; Frans Buil.
29-7 Ronny van Megen; Jose van de Berg; Jort Wildenborg;

Chantel Jongen; Martin Peters.
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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.

ONZE ZIEKEN
* Mevr. Ria Lentjes  (Vanaf 17-7: Woonzorg
Sterreschans)
NIJMEGEN, UBBERGSEVELDWEG 117-123,
6522 HG.
* Mevr. Trees Rattink-van de Pluym  (Afd.
Mulderskop – 1e verdieping – kamer 136).
GROESBEEK, HERSTELCENTRUM DEKKERS-
WALD, NIJMEEGSEBAAN 31, 6561 KE.
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.
* 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.
* Gerard de Koning en Xenia Mer-
kelbach.
FRANKRIJK, ZIEKENHUIS IN BORDEAUX.
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041
XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45,
3328 WC.
* Mevr. Henny de Graauw-Mut-
saers (kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJ-
SEN,
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.

Als u bij een zieke op bezoek wilt gaan,
neem dan eerst contact op met de fa-
milie. De zieke kan even rust willen heb-

ben !

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

FAUNA IN DE WAALHAVEN VAN NIJMEGEN

Volgens ooggetuigen zwemt deze schildpad al
enkele jaren rond in de Waalhaven in Nijmegen

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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IN DE SCHOOLVAKANTIE GEEN ACTIVITEITEN OP HET KSCC SCHIPPERSCENTRUM.
De schoolvakantie is van 17 juli t/m 25 augustus.

AGENDA KSCC  NIJMEGEN juli/augustus 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering

Maandag 10.30 uur Stafvergadering

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Donderdag 13 juli 19.00 uur Laatste repetitie KSCC Kerkkoor
Vrijdag 14 juli 10.00 uur Alg. Bestuursverg. BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320 Zwijndrecht
Zaterdag 15 juli Start Nijmeegse Zomerfeesten 2017

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
Dinsdag 18 juli 04.00 uur Start 101ste Nijmeegse Vierdaagse 2017.
Vrijdag 21 juli 19.00 uur Einde vierdaagse. Uitreiking lintjes voor KSCC-wandelaars.
Maandag 21 aug. 10.30 uur Coördinatievergadering.
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Beste leden van de familie, medebroe-
ders, vrienden en andere dierbaren,
Op 19 juli 1932 werd ik in Groningen (NL)
geboren.
Op woensdag, 19 juli aanstaande zal ik vijf
en tachtig jaren oud zijn.
Dat is een feestje waard.
Gaan we ook doen, maar wel een paar
dagen eerder
Om praktische redenen kies ik voor zon-
dagmiddag 16 juli van twee tot zes:
OPEN HUIS in zaal De Sloep van Rivo Torto
Dit berichtje zal niet alle mogelijke gasten
bereiken.
Wees zo vriendelijk om  andere mogelijke
belangstellenden een seintje te geven.
VAN HARTE WELKOM !
Herman Lieberom
salesiaan van Don Bosco
RIVO TORTO
Graafseweg 533 B
6603 CB WIJCHEN
e-mail: lieberom.h@donbosco.nl
N.B.   Een reactie op dit berichtje is erg
welkom. Dit in verband met de voorberei-
ding. Gebruik bovenstaand e-mailadres
om te laten weten of u komt.

mailto:info@kscc.nl
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MARITIEM MUSEUM NEEMT JE MEE OP REIS DEZE ZOMER!

In het Maritiem Museum Rotterdam reizen kinderen en volwassenen
deze zomervakantie (dagelijks van 8 juli t/m 3 september) door de
tijd in de vernieuwde museumhaven en de exposities. Ze wanen zich
onderweg als zakkensjouwer, kraanmachinist, kapitein, ontdek-
kingsreiziger of windspecialist. Een speciale route vol uitdagingen,
testen en hersenbrekers.

Met het paspoort in de hand
Bezoekers ontvangen van 8
juli tot en met 3 september
een persoonlijk maritiem pas-
poort bij de reisbalie van het
museum. Hiermee reist men door het museum én de haven. En erva-
ren bijvoorbeeld hoe het is aan boord van een cruiseschip (Zeekas-
telen). Jong en oud duiken in de wereld van ontdekkingsreizen met
astronaut André Kuipers (Expeditie Knappe Koppen) en knutselen
mee aan het schip van de toekomst. Buiten in de museumhaven tes-
ten bezoekers hun stuurmanskunsten of gaan als echte 19e – eeuw-
se zakkensjouwers aan boord van motorcoaster Zeemeeuw. Een
kleine greep van alle activiteiten die binnen- én buiten plaatsvinden.
Uiteraard kan deze reis gecombineerd worden met andere expo’s
zoals de succesvolle Offshore Experience, waarin bezoekers zich
door de 360 graden filmprojectie en special effects aan boord wa-
nen van een platform op zee. De jongste avonturiers (4+) gaan aan
de slag in kinder-doe-tentoonstelling Professor Plons of varen op een
van de themabootjes van Kids Marina die te gast zijn in de museum-
haven.
Jeugd Vakantiepaspoort
Kinderen met een Jeugd Vakantiepaspoort hebben een extra voor-
deel: zij mogen op vertoon van het Jeugd Vakantiepaspoort gratis
deelnemen aan het zomerprogramma en ontvangen 50% korting op
één volwassen ticket.
Tijdens de zomervakantie is het Maritiem Museum elke dag open.
Een actueel overzicht van alle openingstijden, activiteiten en ticket-
prijzen zijn te vinden op www.maritiemmuseum.nl.

www.maritiemmuseum.nl
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Henry Mooren heeft ons verzocht de volgende mededeling te plaatsen:
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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

Let op! Christoffel Nieuwsbrief 15 verschijnt op 31 augustus 2017.
Deadline: 24 augustus.
Als er belangrijk nieuws is deze zomer verschijnt er een Christoffel
Nieuws vakantie-editie.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Karel Schreurs, Roel Mooren.
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.
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