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Van de bestuurs- en directietafel

De verkiezingen komen er aan. Ik roep u op om in ie-
der geval te gaan stemmen. Ik feliciteer de vrijwilligers
van de PWA-vaarreis. En mag ik ook uw aandacht
vragen voor de 40 dagentijd: investeer in het LEVEN
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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/

De Vastenactie 2017

Steunt u ons?
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL

Tweede Kamerverkiezingen woensdag
15 maart aanstaande

Zo langzamerhand wordt de diversiteit van de politieke
partijen zichtbaar op de informatiepanelen die in de steden en dor-
pen opgesteld zijn. Een bonte mengeling van posters met foto’s, ti-
tels en partijnummers. Diverse speculaties doen nu al de ronde van
de te vormen kabinetten met alle mitsen en maren.

Veel mensen worden de politieke discussies moe. Toch is de politiek
wel onderwerp van het gesprek bij een bakje koffie. Wat beloven de
politici veel, wat gaan ze toch veel veranderen. De miljarden vliegen
door de lucht. Het lijkt of Nederland op goud is gebouwd.
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik ook doodmoe wordt van al
die verhalen vol van beloften. Daarom mijd ik de politieke debatten
op radio en tv. Mijn keus is gemaakt op basis van een politiek pro-
gramma: welzijn van alle mensen, solidariteit, onderwijs, respect en
uitdragen van de christelijke identiteit en traditie, steun aan de missi-
onarissen en dominees voor het vele ontwikkelingswerk dat zij doen,
maar ook respect voor waarden en nomen van andere religies, zo-
als de islam.
Aardige en mooie gezichtjes, de volzinnen van goed gebekte politi-
ci: ze geven een gevoel dat je naar een film kijkt waar jij niet in mee
mag spelen.

Waar blijven de kermis, circus en binnenvaart in de partijprogram-
ma’s?
Weinig of niets in de programma’s van de politieke partijen over ker-
mis, circus en binnenvaart.
Vaak is de opmerking te horen dat er over de binnenvaart, de ker-
mis en circus weinig of niets in de programma’s vermeld staat. Dat is
zo. De oorzaak ligt bij de politiek: ze zien onze werelden helemaal
over het hoofd. Het kan ook aan ons zelf liggen, dus aan de binnen-
vaart, kermis en circuswereld. Er wordt blijkbaar niet goed gelobbyd.
Zijn we teveel met onszelf bezig en niet met de wereld rondom ons
heen?

Een klemmend beroep
En toch een klemmend beroep op allen die kiesgerechtigd zijn:
maak gebruik van uw stemrecht. Onze voorouders hebben hard ge-
knokt voor het stemrecht van mannen en vrouwen. Niet stemmen
betekent dat u zich in de zijlijn plaatst en u eigenlijk ook geen kritiek
mag uiten.

Stemmen bij volmacht
In de vorige Christoffel Nieuwsbrief werd uw aandacht gevraagd
voor het stemmen bij volmacht.
Het kan zijn dat u doordat u al op reis bent of aan de reis begint, niet
kunt stemmen. Geef aan een goede relatie de mogelijkheid om uw
stem uit te brengen. Uw stem telt mee.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

18 maart: afscheid van mevrouw Ineke Strou-
ken directeur van het bureau Nederlands Centrum

voor Volkscultuur en Immaterieel erfgoed

Ineke Strouken neemt afscheid als directeur van dit bureau.
Er is een heel feestprogramma opgezet. Ineke heeft haar sporen ver-
diend onder andere in de wereld van Circus en Kermis.
Het circus is in de lijst van immaterieel erfgoed opgenomen. Zij heeft
zich daarvoor met medewerking van de Stichting Circuscultuur inge-
zet.

Leuk is het te vermelden dat
de Rijdende School en het
Pastoraat aan de basis hier-
van hebben gestaan. Sa-
men hebben wij een eerste
overleg in het kantoor van
de Rijdende School met alle
circus- en kermisorganisaties
georganiseerd. Ineke heeft
het idee om als immaterieel
erfgoed aangemerkt te wor-
den, met haar vakman-
schap maar vooral met
haar passie, leven in geblazen. Na een tweede overleg in een verga-
dering eveneens in de Rijdende school onder leiding van de heer Hans
Jansen, burgemeester van Oisterwijk en bestuurslid van het pastoraat,
heeft de heer Arie Oudenes dit initiatief verder met de ondersteuning
van het VIE zeer goed uitgebouwd. Het circus is op de lijst van immate-
rieel erfgoed geplaatst.
Natuurlijk is de enquête van de Nederlandse traditie met de daaruit
volgende lijst van Nederlands traditie nog zeer actueel:

● Het st. Nicolaasfeest is traditie nummer 1.
● Op nummer 20 staat de kermis en
● op nummer 30 het circus.

Van harte wensen wij Ineke, haar man en familie alle goeds voor de
toekomst.

KSCC Coördinatieraad

Maandag jl. vergaderde de KSCC coördinatieraad. Veel thema’s kwa-
men aan de orde: bestuurlijke en financiële zaken, activiteiten, zoals
Soos met… en agenda’s, media Christoffel Nieuws etc.

Ook de KSCC vaarvakantie 2018 met de Prins Willem Alexander. Hier-
over is afgesproken: er zal meer bekendheid aan de reis gegeven
moeten worden via de scheepvaart, kermis en circus media.
Belangrijk is het persoonlijk contact van de regionale bezoekersdien-
sten met hun achterban. Maar ook het contact met de diverse zorg
instellingen is belangrijk. Meer bekendheid zal gegeven moeten wor-
den aan mogelijkheden aan financiële ondersteuning via de zorgver-
zekeraar of anderszins.

Tijdens de reünie van de vrijwilligers van de PWA zaterdag 4 maart jl.
hebben wij Diny van Zijl, Henriëtte en Paul Leensen en Lea Bom dank
gezegd voor hun inzet voor de weer zeer geslaagde reis van 2017. On-
ze dank gaat natuurlijk ook uit naar alle vrijwilligers.

Het coördinatieteam voor de volgende PWA-reis zal bestaan uit
Wieneke en Gerard Leensen, Henriëtte en Paul Leensen.

Kijk voor meer foto’s van de reünie op pagina 8 of kijk op
www.kscc.nl/fotovideo/

www.kscc.nl/fotovideo/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL 40 dagen tijd

Woensdag 1 maart is de 40 dagen
tijd, boetetijd of lijdenstijd begonnen.

Na een uitbundig carnavalsfeest zijn een aantal mensen woensdagmor-
gen of avond naar de kerk gegaan om een askruisje te ontvangen:
Mens, denk dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.
Zondag jl. was deze plechtigheid aan boord van ons parochiecentrum:
het KSCC schipperscentrum in Nijmegen.
As, dode stof, maar met een zaadje en wat water een bron van leven.
Dit symbool wordt gebruikt bij een crematieviering: Het leven is uit het
lichaam van de mens die is opgebaard, maar zijn LEVEN, geschapen
naar Gods Beeld en gelijkenis BLIJFT OVEREIND.

Investeer in het LEVEN

Mensen krijgen een burn- out: een verschrikkelijke geestelijke ziekte. Deze
geestelijke ziekte die soms ook effect heeft op je lichaam sluipt vaak in
een mens. Als de burn- out ontdekt wordt duurt het een hele lange tijd
voordat je genezen bent. Vaak zijn problemen waar je niet uitkomt en
die als een muur op je afkomen, de oorzaak. U kent zeker mensen die
door een burn- out getroffen zijn.
De vastentijd leert ons in ons zelf te keren: voor dat we gaan slapen te
luisteren naar de stem van het geweten: hoe is het met mijn waarden en
normen gesteld. Met elkaar praten en naar elkaar luisteren over hoe de
dag gegaan is: plussen en minnen. Er komt ruimte vrij om te LEVEN.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier
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Vastenactie 2017

De veertigdagen/vastentijd biedt ook de gelegenheid te denken
aan ons eigen welzijn en dat van de mens in Verweggistan. Wij leven
in een wereld van een enorme welvaart en hopelijk ook van een ge-
weldig welzijn. Maar er zijn legio ’s mensen die dit niet hebben. Van-
uit de katholieke en protestantse kerken werken priesters, diakens,
broeders en zusters in ontwikkelingslanden. Zij leren hen hun talenten
te ontwikkelen opdat zij ook welvaart en welzijn mogen bereiken.

Een deel van de opbrengst van de
vastenactie bestemmen wij voor pater
Wim Boksenbeld, Salesiaan. Hij werkt in
Haïti onder de armste van de armen.
Hij probeert jongeren een vak te leren
zodat zij voor zichzelf en hun familie
kunnen zorgen.

Broeder Willy Leensen.
Hij begeleidt werkloze straatjongeren in
Indonesië naar een goede arbeids-
plaats. In mei komt hij naar Nederland.
Hopelijk heeft hij tijd om aan boord tij-
dens een Soos-met… middag zijn ver-
haal te doen.

Uw gift aan de Vastenactie van onze parochie is fiscaal aftrekbaar als u het
overmaakt per bank.
Vermeld hierbij: Gift vastenactie 2017.
Dat kan op rekening nrs.

ING NL25 INGB 0003.04.68.25
t.n.v. Stg. KSW        of
Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327
t.n.v. Pastoraat

Natuurlijk kunt u ook een gift in de Vas-
tenactie-bus doneren op het Kerkschip
te Nijmegen.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Pater Johan Visser, ook een Salesiaan, ook hij is met jeugd bezig. Wij
citeren uit een brief die hij met kerst gestuurd heeft.

‘Ik heb Don Bosco Center – Poipet mogen
stichten in 2002-2006 als school voor arme
kinderen die anders geen kans hadden en
als een tehuis voor verkochte kinderen
naar Thailand om te bedelen en door de
Thai-politie opgepakt en teruggestuurd
naar Cambodja. Sociale Zaken vroegen
ons om deze kinderen te helpen die zelf
niet meer wisten waar ze vandaan kwa-
men. Gelukkig is die euvel nu voorbij.’
‘Het doel van dit Don Bosco Center – Poi-
pet om deze kinderen en jeugdigen die
anders geen mogelijkheid hebben een
opvoeding, onderricht en een vak te ge-
ven zodat ze goede burgers zijn voor het land en God. Dit is het van
alle Don Bosco scholen.’
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Als een carnavalsoptocht van start moet
is het altijd weer spannend wat voor weer-
omstandigheden je kunt verwachten.
Maandenlang werken aan een carna-
valswagen kan totaal de mist ingaan als
regen en wind het geheel in de war drei-
gen te gooien. Bij harde wind gaat de op-
tocht niet door en bij regen laat het
noodzakelijk publiek het afweten. Carna-
valsvereniging ‘Van ’t Vat’, opgericht

door een o.a. aantal jongens en meisjes
waarvan de ouders in de Rijn- en bin-
nenvaart werkzaam zijn geweest, heb-
ben ook dit jaar de weergoden aan
hun zijde gehad.

Zaterdag regen en wind maar carna-
valszondag tijdens de optocht rustig
droog weer met veel publiek terwijl het
op maandag daarna stormde en re-
gende.

Al tijdens de optocht kon je in het pu-
bliek hier en daar opvangen dat ook dit
jaar CV ‘Van ’t Vat’ hoge ogen zou
gooien bij de vakjury en dat kwam uit.
In de categorie Wagens kwam ‘Van ’t
Vat’ op de 1ste plaats en kreeg van Prins

Carnaval de daaraan verbonden grote
Carnavalsbeker overhandigd.
Het was overigens niet hun enige beker
dit jaar want zij hadden ook de 1ste prijs
plus beker bij de bij ons zo genoemde
Schrèètwedstrijd, het leukste zelfgecom-
poneerde carnavalslied van Made. En
om het geheel nog mooier te maken ze
werden 3de met beker in het door Baro-
nie-TV Breda uitgeschreven songfestival
voor het leukste carnavalslied in de regio
Baronie, met in totaal 28 inzendingen uit
28 omliggende gemeenten. Kan het nog
mooier?

CARNAVAL
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Nijmegen reunie vrijwilligers PWA vaarreis

Bijgaand enkele foto’s van de reünie voor vrijwilligers van de
vaarreis met de Prins Willem Alexander op zaterdag  4 maart
2017. De twee taarten met de boot erop, taarten zijn ge-
maakt door Henriëtte Leensen. Bloemen door de aalmoeze-
nier overhandigd aan Gerard en Wineke Leensen, Diny van
Zijl en Paul en Henriëtte Leensen. Het is een mooie en gezelli-
ge bijeenkomst geworden.

Foto's Lea Bom & Agnes Valentijn
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Beste cursisten,
Een jaar vliegt voorbij!
Ik hoop dat je van de BHV-cursus niets hoefde te gebruiken het afge-
lopen jaar.
En mocht dat wel zo zijn dan hoop ik dat je gebruik kon maken van
de opgedane kennis.

Het is weer tijd om deze kennis op te frissen.

Hiervoor zijn de volgende data mogelijk:

Reguliere BHV BHV-binnenvaart BHV-binnenvaart
20 maart 17 maart 31 maart
Maasbracht “De Spil” Maasbracht “De Spil” Zwijndrecht BLN
09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur

Opgeven kan via e-mail: info@cuorereanimatie.nl of bezoek onze
website: www.cuorereanimatie.nl

Ik hoop je weer te zien in maart!

Hartelijke groet,
Tessa Zijlstra

mailto:info@cuorereanimatie.nl
mailto:info@cuorereanimatie.nl
www.cuorereanimatie.nl
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Beste wandelvriendinnen
en –vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Cultuurwandelen is een mooie afwisseling
van het recreëren en kan een prachtig onder-
deel zijn van een korte vakantie.

Het oog viel in de jongste versie van Wandel.nl
op een kasteel in ’s-Heerenberg. Dit bouwwerk
ligt niet ver van de Duits-Nederlandse grens tus-
sen Emmerich en Doetinchem en het landschap
(Montferland) is enigszins heuvelachtig. Hoe
dichtbij kan ontspanning worden gevonden. De
geestelijke veerkracht op peil houden kan bijna
altijd en overal en we weten dat de werkdruk
hoog kan zijn, dus dan is er op uit gaan met een
beetje beweging een eenvoudige methode.

Een dagwandeling kan dus prima worden on-
derbroken door een bezoek aan een molen,
aan een voormalige boerderij of aan een dorps-
kern met authentieke gevels. Het moet geen
moeite zijn de juiste combinatie te maken. En het
mooie van wandelen is dat het niet altijd hoeft
te gaan om kilometers maken, maar ook een
beleving is.

Bij aanvang van de tweede inschrijvingsronde
van de 101ste 4Daagse van Nijmegen waren er
ruim 39.000 personen die zich hadden ingeschre-
ven. Het is weliswaar geen jubileumeditie, maar
de belangstelling blijft groot en misschien dat die
nog wel iets groeit als mensen zich bewust wor-
den van het feit dat de eerste wandeldag volle-
dig op de schop gaat.

Daarbij komen er twee starttijden voor de grote
groep wandelaars die 30 kilometer lopen.  Tot
vrijdag 31 maart 2017 kunnen alle belangstellen-
den zich opgeven voor deelname. Inschrijven
kan via www.4daagse.nl onder de button ‘deel-
nemers’.

De kosten bedragen € 64,00 per persoon en in-
dien de wandelaar lid is van een wandelorgani-
satie die aangesloten is bij de KWBN wordt de
prijs € 59,00.

Aan het einde van de inschrijvingsperiodes
wordt bekend gemaakt of de limiet van 47.000 is
overschreden.

Op het programma staat o.a.

18/19 maart Lentewandeltocht in Nijmegen
Wsv Zwanenveld i.s.m. Zv de
Batavieren
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats:  bestuursbureau
Conexus Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
Starttijd: 08.00 -14.00 uur
024-3442374
www.lentewandeltocht.nl
l.thomassen@chello.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Neder-
land worden gehouden, zoals in Barchem op 19
maart 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDEL-
NIEUWS

www.4daagse.nl 
www.4daagse.nl 
www.lentewandeltocht.nl
www.lentewandeltocht.nl
mailto:l.thomassen@chello.nl
www.wandel.nl
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10-03
11-03

12-03
13-03

14-03
15-03
16-03

18-03
19-03
20-03
21-03
22-03
24-03

25-03

26-03

Dhr. Frans Huibers; Doris Buil; Leon Berkers.
Beppie Leensen-Scheers; mevr. Wilma Bosman-van Hees;
Peter Poppelier; Erik Bosman, m/s “Tonny”.
Dhr. Wim de Grundt.
Dhr. Jan Pruyn, m/s. “Kylia”; Ton Broeders v/h “Elan”; Richard van
Ooyen, m/s “Ela”; Jaylinn Bosman m/s Promessa.
Marianne Gerritsen; Angéla Nuy-Savelkoul; Jan Wanders jr.
John v.d. Elshout.
Dhr. Bruno Kievits; mevr. Manuela Kievits; Yvan Janssen;
Anita Lindqvist-Savelkoul; Myrthe Scholting.
Mevr. Marga van Rijswijk.
Hans Vermeeren; Ilona Janssen; Martijn Wanders.
Peter Klarenbeek; mevr. Diny van Zijl.
Ingrid Montens; Henri Derksen.
Marco Leensen; Damian Romeo van der Meer.
Mevrouw Kelly Leensen; dhr. Piet Sanders, Mill. a/d Rijn;
Ilona Brands, m/s “Narvik”.
Kees Mutsaerts m/s “Jordy-M”; dhr. Wim Verschuren; Mark Peters;
Abel Schuiling.
Mevr. Riek Verberck-Wanders; dhr. Ton Neyenhof;
Maarten v.d. Donk.

2017
MIS INTENTIES ZONDAG 12 MAART 2017

Voor Geoffrey Keizer ms. Avanti, dhr. J. Pruyn ms. Oranje B, mw. Hetty
van Bon-Reijmers en overleden ouders van Bon en H. Reijmers, ouders
Wennekes-van Oijen en overledenen fam. Wennekes, dhr. George
Dakriet, dhr. Henk Verberck v/h ms. Elithé, dhr. Gerrie van Zoest, ou-
ders Fassin-Kleiner, ouders de Bot-Neff, Nancy Rensen-van de Brink,
overleden ouders van Rijswijk, mevr. Paulina Wams-van Steen v/h ms
Dieu Donné, mevr. Frederika de Vroedt.

MISINTENTIES ZONDAG 19 MAART 2017

Ouders van Woerden-in ’t Veld, ouders Bemboom-de Boer, dhr. Nol
Smits, broeder Gelasius Honig, ouders Wennekes-van Oijen en overle-
denen uit familie Wennekes, dhr. Cees de Jong en dhr. Jan Kersten,
ouders de Louw-van Nuenen en Peter de Louw, ouders Schoenma-
kers-Boeijmeer, dhr. Arie Wennekes, fam. Joosten v/h ms. Constatine.

MIS INTENTIES

OPROEP
Weet u of kent u iemand die nog iets weet te vertellen over de
periode 1940-1945 dat de haven in Born droog lag.

Over het sleepschip Medea waar in het ruim kerkdiensten
werden gehouden.
Hoe klein u memorie is, het kan bijdragen aan het groter ge-
heel.

Wilt  u dan contact opnemen met Jeanne Zwaans
jeannezwaans@gmail.com

mailto:jeannezwaans@gmail.com
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BINNENVAARTKERMIS

05-03-2017: wordt ANTONY FRANCISCUS BERNARDUS BOS-
VELT gedoopt. Antony is het zoontje van Bennie en Melis-
sa Bosvelt en het jongere broertje van Fransino.
Corr.adres: Malkenschotenhof 27,
7333 NK APELDOORN.

11-03-2017: ontvangt JAYLI VERDULT haar Eerste Heilige
Communie. Jayli is het dochtertje van Raymond Verdult
en Cindy de Poorter. Corr.adres: Calandweg 16, 4612
PG BERGEN OP ZOOM.

05-03-2017: FIËNNE FRANCISCA WILHELMINA VAN FESSEM.
Dochtertje van William van Fessem en Kelly Thiecke en zusje
van Jaylinn.
Corr.adres: Hillensacker 3506, 6546 LX NIJMEGEN.

05-03-2017: KRIS DE DEUGD. Zoontje van Johnny en Carola de Deugd.
Corr.adres: Dongepad 3, 4941 RX RAAMSDONKSVEER.

18-03-2017: Zijn GERARD en HANNIE JANSSEN - VAN DER
DONK 50 jaar getrouwd. Voorheen m/s ‘Jolanda’.
Corr.adres: Fanfarestraat 22, 6544 NX NIJMEGEN.

21-02-2017: EGBERTUS WILHELMUS (BERTUS) VAN HOOFT. Echtgenoot van
Annie van Hooft - Heck. In de leeftijd van 80 jaar. De uitvaartdienst
heeft plaatsgevonden op 25 februari in de parochiekerk St. Lambertus
te Engelen. Corr.adres: Noordwal 45, 5211 RN DEN BOSCH.

GEDOOPT:

EERSTE H. COMMUNIE:

OVERLEDEN:

GEDOOPT:

JUBILEUM:

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Harry Broekmeulen (kamer 220).
NIJMEGEN, ST. JOZEF, KERKSTRAAT 65,
6543 KG.
* Mevr. Ena BeijerJoosten.
BEUNINGEN, BONGERDSTR. 152, 6641 BG.
* Dhr. van Griensven
(7e Verdieping – kamer 36).
APELDOORN, GELREZIEKENHUIS,
ALBERT SCHWEITZERLAAN 31, 7334 DZ.
* Dhr. Gerard van Groningen.
NIJMEGEN, ZONSTRAAT 18, 6543 VP.
* Dhr. Johan van Weel.
EMMERICH-ELTEN, GUSTAV HEINEMANN-
STRASSE 7A, 46446.
* Mevr. Graat-Lutjes,
ROERMOND, BROEKHIN-ZUID 13, 6042 EA.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h
ms. Impala.
ROTTERDAM, DANIEL DEN HOED,
GROENE HILLEDIJK 301, 3075 EA.
* Mevr. Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
*Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Mevr. Annie Huibers-van Lent.
EWIJK, SCHOOLPAD 22, 6644 CP.
* Dhr. Herman v.d Brink (Stichting
Kalorama – Afd. 6).
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12,
6573 DX.
* Dhr. Jan van Thiel.
MAASTRICHT, MOSASAURUSWEG 43,
6212 EK.

* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje
Nassau Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002,
6870 GC  RENKUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers
(kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* 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.
* Dhr. Wim Straatman in ’s-Hertogenbosch.

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een moment-
opname. Wijzigingen worden bijgewerkt
op onze website. Klik daarvoor op een
van de onderstaande buttons.

http://www.kscc.nl/circus/voor-wie-luidde-de-klok-circus/
http://www.kscc.nl/binnenvaart/voor-wie-luidde-de-klok-binnenvaart/
http://www.kscc.nl/kermis/voor-wie-luidde-de-klok-kermis/
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Op maandag 6 maart werd door Stichting Meander een nieuw logeerhuis geopend in de Volsellastraat in Nijmegen.

UITNODIGING

27e JAARVERGADERING VERENIGING
‘DE BINNENVAART’

ZATERDAG 11 MAART 2017, op het Scheepvaart en Trans-
port College in de Maaszaal.
Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam.

Aanvang 13.00 uur. De zaal is open vanaf 12.00 uur, met een
optreden van het Schipperskoor ‘Eb & Vloed’.
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AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT maart t/m juni 2017
Do 16 maart 14.00 uur Klaverjasmiddag.

Di 21 maart 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 4 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 18 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 2 mei GEEN SOOS i.v.m. de meivakantie
Di 16 mei 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 6 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat. Laatste soos voor de zomer-
vakantie!

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

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

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2017

Elke derde zondag
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

Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,

Wat zal u ernaar uitkijken om met ons en met al uw relaties de dag na de parlements-
verkiezingen onder het genot van een hap en een drankje in "De Wandelgang" door
te nemen hoe het verder moet met Nederland.
U mag zich verheugen op een onweerstaanbare Mediterrane schotel met mals rund-
vlees, verse groenten, groene salade, vers stokbrood en rijst.

U bent welkom in “De Wandelgang” op donderdag 16 maart in The Boathouse aan
de Kralingse Plas. (Navigatie: Langepad 51 3062 CJ.)

Aanvangstijd is 18.00 uur; parkeren is gratis

Uw dagelijks bestuur

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN maart-april 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

Dinsdag 14 maart 13.30 uur Soos met… Paasbingo

Woensdag 15 maart 11.00 uur
Tweede Kamerverkiezingen
Bestuursvergadering KSCC

Donderdag 16 maart 19.30 uur Schuttevaervergadering Z O N
Zondag 19 maart 12.00 uur Start Stevensloop, KSCC minder goed bereikbaar
Zondag 26 maart 02.00 uur Begin Zomertijd. Klok een uur vooruit
Maandag 10 april 13.30 uur Paasstukjes maken met Yvonne Meering
Dinsdag 11 april 13.30 uur Soos met… modeshow van de familie De Haas
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN maart 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 ge-
opend.

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

mailto:info@kscc.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
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Alle geïnteresseerden zijn van harte wel-
kom om op maandag 3 april van 10.00
tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen
bij Internaat De Singel aan de Burge-
meester de Raadtsingel 93A in Dor-
drecht.
De aanwezige medewerkers van het
internaat, dat dit jaar haar 70-jarig jubi-
leum viert, staan klaar om u en uw
kind(eren) te ontvangen.
De Singel werkt volgens de volgende
speerpunten: christelijke normen en
waarden, veel activiteiten en recreatie-
mogelijkheden en educatie en structu-
rele studiebegeleiding.

Op 3 april zetten we bij Internaat De Sin-
gel de deuren open en kunt u op uw
gemak rondkijken op onze unieke loca-
tie. Tijdens deze open dag kunt u kennis
maken met de dagelijkse gang van za-
ken op ons internaat.
Afhankelijk van het tijdstip dat u komt,
kunt u zien hoe het gaat als de kinderen
bij De Singel gaan eten, wanneer ze
van school worden gehaald of wanneer
ze worden opgehaald door ouders.

Op deze manier krijgt u een bijzondere
inkijk in het leven van kinderen op Inter-
naat De Singel.

De open dag is vrij te bezoeken. Wij zien
uit naar uw komst!

De Singel, onderdeel van Stichting Me-
ander, is een internaat voor schippers-
kinderen in Dordrecht. Bij De Singel
verblijven kinderen in de leeftijd van 6
tot en met 18 jaar, waar naast huisves-
ting ook opvoeding, begeleiding en re-
creatie aan de kinderen wordt
aangeboden.

Internaat De Singel biedt een veilige,
open en stimulerende omgeving, waar
kinderen ruimte en aandacht krijgen om
zichzelf te ontwikkelen.

Op het internaat zijn vier groepen,
waaronder een begeleid wonen traject.
De Singel – Het leukste schippersinter-
naat!

Maandag 3 april open dag bij Internaat De Singel in Dordrecht
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Aangepaste bereikbaarheid Waalhaven tijdens de Stevensloop op zondag 19 maart.

Ook dit jaar wordt er een Stevensloop gehouden in de stad Nijmegen. Er worden afstanden van 5 km, 10 km en een halve marathon gelopen. De
route van de verschillende afstanden gaan over de Waalbandijk en de Weurtseweg. De lopers vertrekken om 12.00 uur ’s middags.

De Stevensloop heeft gevolgen voor uw bezoek aan de wekelijkse zondagsdienst op het KSCC parochiecentrum. Komt u te voet of met de fiets
dan kunt u op elk geschikt moment doorsteken. Komt u met de auto dan gelden onderstaande regels:

Aankomst:
● De eucharistieviering begint om 11.00 uur. De Stevensloop is dan nog niet begonnen en u kunt de Waalhaven bereiken. Mijd zoveel mogelijk het

centrum. De Hezelpoort is al vanaf 9.00 uur afgesloten. De Waalkade vanaf 11.00 uur.

Vertrek:
● Tussen 11.55 uur en 12.40 uur is het uitrijden vanaf de Waalhaven niet mogelijk vanwege de doorkomst van de 5 en 10 km lopers.
● Na 12.40 uur kan er worden uitgereden op aanwijzing van verkeersregelaars via de Weurtseweg richting de Oversteek. De rechterkant van de

weg wordt daartoe vrij gelaten. De linkerkant wordt gebruikt door de marathonlopers en is afgezet met oranje kegels. Bestudeert u voor de te
volgen uitrijroute de kaart onder aan de tekst.

● Na 14.00 uur zijn alle lopers uit Nijmegen West vertrokken en wordt alles weer vrij gegeven voor het verkeer.
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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 6 verschijnt op 23 maart 2017.
Deadline: 16 maart.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Cor van der Veeken, Tessa Zijlstra,
Agnes Valentijn, Jeanne Zwaans

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
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