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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Allereerst een hartelijk woord van dank voor de
vele felicitaties t.g.v. van mijn 75ste verjaardag 25
mei jl.
Wist u dat ook de directeur van de Rijdende School, de heer Jan
Roest zijn verjaardag op dezelfde dag viert. U begrijpt dat wij elkaar
altijd van harte feliciteren met onze verjaardag. We wensen elkaar
heel veel energie toe om ons in te zetten voor uw, voor onze wereld
mag ik wel zeggen. Er ligt best veel werk op ons bordje. Helaas beschikken wij maar over één lijf en over dezelfde 24 uur waarover u
beschikt. Maar we hebben allebei veel schik in ons werk: het gaat
om de mens, om de kinderen, om de jeugd.
1986

Bij de vele cadeaus was o.a. een prachtig keramiek kunstwerk van
Lyda Oudenes. Zij schreef de volgende tekst “Jij bent immers niet
voor de poes, maar wel een poes met engelen vleugels “.
Met vereende inzet gaan we er dit jaar weer tegen aan.
Met vriendelijke groet,
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk Aalmoezenier
Directeur KSCC
Heel veel cadeaus heb ik mogen ontvangen. U neemt het mij toch
niet kwalijk dat ik de vele mensen bij ons aan boord, in onze parochie en sociaal cultureel centrum in Nijmegen die zich voor mijn verjaardag hebben ingezet heb laten meegenieten door ze een flesje
wijn te geven? Feesten doe je samen.
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7 juni: Het bestuur van de parochie houdt een
zelfreflectiemiddag.
Het overgrote deel van de tijd in bestuursvergaderingen gaat over
financiën. De tent moet draaiend blijven. Financieel moeten alle zeilen bijgezet worden. Gelukkig zijn wij gezegend met heel veel vrijwilligers die zich pro-Deo inzetten.
Het is ook heel belangrijk dat bestuursleden eens per jaar bijeenkomen om zichzelf en elkaar te bevragen. Staan we allemaal nog voor
hetzelfde doel: onze schippers-, kermis- en circusgemeenschap; zijn
we zelf nog actief om initiatieven te ontwikkelen in de meest brede
zin; stopt elk bestuurslid voldoende in voorbereiding en uitvoering
van bestuurszaken; besturen wij samen of laten wij het aan een klein
groepje uit het bestuur over. Samen tijd besteden aan zelfreflectie
om weer met frisse energie aan de slag te gaan.
Wij zouden hiervoor naar het klooster van de Salesianen van don
Bosco in Assel bij Apeldoorn gaan.
Helaas is deze bijeenkomst afgelast: een van de bestuursleden heeft
zich wegens zeer zwaarwichtige redenen moeten afmelden. Omdat
een dergelijk reflectievergadering voltallig moet zijn is deze na rijp
beraad afgeblazen en wordt er naar een nieuw datum gezocht.
Wanneer u zelf wel eens een groep mensen bij elkaar hebt moeten
brengen dan weet u dat dit geen sinecure is.

Vrijdag 10 juni inzegening van de nieuwe attractie van de familie
Hoefnagels en Zonen in Pforzheim.
Het is altijd goed aan deze katholieke traditie vast te houden en op
eigentijdse wijze vorm te geven.
Ten slotte wordt er over een nieuw te bouwen attractie veel nagedacht, gecalculeerd, nog eens overwogen: je neemt wel een voor
de toekomst bepalend besluit.
Natuurlijk zijn heel veel deskundigen in je directe omgeving of ietwat
op afstand die je raad kunnen geven, en die je bijstaan op allerlei
gebied ideeën om te zetten in bouwtekeningen, financiën, adviezen
van bedrijven die zo’n attractie kunnen bouwen en noem maar op:
maar jij bent als ondernemer zelf met jouw handtekening verantwoordelijk.
In de uitvoering wordt
er veel van het personeel gevraagd. In deze
tijd wordt er extra
kracht gevraagd. Daarom is een gebed tot
God, Maria en don Bosco op zijn plaats om de
Goede Geest die je
overeind houdt en blijft
inspireren een goede
ambassadeur van de
kermis te zijn samen
met zoveel exploitanten. We moeten naar
buiten uitstralen dat
kermis een prachtig
volksvermaak is. Mensen jong en oud kunnen zich er echt
ontspannen en de kermis brengt ook mensen
dichter bij elkaar. FanINFINITY IS 65 METER HOOG!
tastisch toch!
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Voor God en Geld. Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden
Van 17 juni 2016 tot 1 januari 2017 organiseert de
Provincie Oost-Vlaanderen de tentoonstelling ‘Voor
God en Geld’ in het Provinciaal Cultuurcentrum
Caermersklooster in Gent.
Een gedurfde combinatie van bekende topstukken
en onbekende pareltjes nemen de bezoeker op
sleeptouw door de fascinerende middeleeuwen.
Samen vertellen ze een breed cultuurhistorisch
verhaal. Een verhaal dat het rijke verleden van wat
vandaag Vlaanderen is laat herleven en daar op
verfrissende manier een nieuw licht op werpt.

‘Voor God en Geld’ is een samenstelling van
meesterwerken uit gerenommeerde musea, archieven,
bibliotheken en privécollecties.
Een groot deel van de kunstwerken is eigendom van
The Phoebus Foundation, die het patrimonium van
Katoen Natie beheert en worden voor de eerste keer
getoond aan het publiek.
www.caermersklooster.be
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Tentoonstelling ‘Vaardig met Vaart’
Vanaf 4 juni is bij het Marinemuseum de tentoonstelling 'Vaardig met
Vaart' te zien. Aan boord van museumschip Schorpioen kunnen
bezoekers genieten van de bijzondere maritieme kunst van schilder
Arnold de Lange (1968). In de expositie Vaardig met vaart is voor het
eerst een groot deel van het oeuvre van De Lange bijeengebracht.
In navolging van de maritieme schilders uit de zeventiende,
achttiende en negentiende eeuw slaagt De Lange er wonderwel in
om schip en zee beeldend op doek vast te leggen. Zijn passie voor
maritieme geschiedenis spat van de werken af. Voor elk schilderij
heeft De Lange grondig onderzoek gedaan, want alles moet
natuurlijk tot in detail kloppen. Deze tentoonstelling is tot 3 april 2017
te bezichtigen.
Marinemuseum
Hoofdgracht 3
1781 AA Den Helder

www.marinemuseum.nl

Het werk van de autodidactische maritieme schilder Arnold de
Lange (1968) bevindt zich zonder enige twijfel op eenzame hoogte.
In navolging van de maritieme schilders uit de 17e, 18e en 19e eeuw
slaagt hij er wonderwel in om schip en zee beeldend op doek vast te
leggen.
De combinatie kunstschilder en passie voor maritieme geschiedenis,
maakt dat zijn werk het verleden op uniek wijze in beeld brengt.
Voor elk werk doet hij grondig onderzoek. De Lange bezoekt
Scheepvaartmusea, spit archieven door, put uit zijn eigen rijke
maritieme bibliotheek en maakt dankbaar gebruik van het internet.
Alles moet tot in detail kloppen.
Het verassende in de schilderijen van De Lange is dat hij gebruik
maakt van ongebruikelijke perspectieven. Zijn kunstwerken worden
regelmatig tentoongesteld en gebruikt als illustratie voor boeken en
tijdschriften. Verschillende instanties, musea en particuliere
verzamelaars hebben schilderijen van De Lange in bezit.
In Vaardig met vaart is voor het eerst een groot deel van het oeuvre
van De Lange bijeengebracht. Een kleurrijke verzameling maritieme
schilderijen die per eeuw gerangschikt is. Een ware lust voor het oog.
De tentoonstelling is van 4 juni 2016 tot 3 april 2017 te bezichtigen
aan boord van museumschip de Schorpioen.
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Beste Wandelgangers en
Wandelgangsters,

U weet dat een bijeenkomst van
"De Wandelgang" nooit zomaar een gebeurtenis is. Bij de
bijeenkomst van
16 juni is dat nog wat dikker aangezet.
Op de eerste plaats is dat de jaarlijkse, traditionele Haringparty.
Ten tweede: deze party vindt
plaats in The Boathouse en het is
daarmee de allereerste keer dat
u de gelegenheid krijgt deze
nieuwe locatie van de
binnenzijde te aanschouwen en
bewonderen als zijnde "De
Wandelgang". Het mooie van de
binnenzijde van The Boathouse is overigens het uitzicht, naar buiten
wel te verstaan. Op twee verdiepingen is dat uitzicht panoramisch
over de Kralingse Plas.
Op de vorige bijeenkomst van "De Wandelgang" konden we heus
heel veel mensen begroeten op een ponton dat op die Kralingse
Plas was neergelegd voor de toeschouwers van de wedstrijden
skûtsjesilen. Dat was toch wel een heel bijzonder decor, dat ook
door allen aanwezig in "De Wandelgang" op z´n waarde werd
geschat. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en zien dit
als het startschot voor een nieuw begin van "De Wandelgang" op
een in meer dan één opzicht nieuwe locatie.
Voel u als vanouds welkom op de nieuwe locatie van "De
Wandelgang" op donderdag 16 juni 2016 voor de eerste maal echt
in The Boathouse aan de Kralingse Plas.
Adres: The Boathouse, Langepad 51, 3062 CJ Rotterdam
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Dagtocht Raamsdonksveer naar kerkschip St. Jozef in Antwerpen
We zijn met 41 mensen op donderdag 26 mei naar Antwerpen gegaan. Eerst naar het kerkschip St Jozef waar de koffie met koek al
klaar stond. Vervolgens werden we rondgeleid door de kapellen en het museum waar prachtige schatten van de oude binnenvaart en de haven tentoongesteld staan. Na een goede lunch zijn we naar het MAS en het Rijnen Binnenvaartmuseum gegaan. Een gedeelte ging lopen en de
rest ging met de bus. De prachtige expositie in het museum
werd bezichtigd en Het MAS is
zo overweldigend dat de
meesten daar maar een stukje
van hebben gezien of alleen het
dakterras hebben bezocht. Het
prachtige weer nodigde ook uit
om heerlijk op een terrasje te zitten
met uitzicht over de oude dokken.
Na een mooie havenrondrit langs de
Linkeroever en de nieuwe havens zijn
we in Etten-Leur gaan dineren bij restaurant Twee Gebroeders.
Foto’s: Jos van Dongen
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Jubilea: 40 jaar KSCC schipperscentrum, 10 jaar parochie voor
kermis circus en binnenvaart.
Het is al weer tien jaar geleden dat de landelijke instelling voor Schippers omgebouwd is tot een officiële parochie. Daartoe behoren zo luiden de statuten, de schippers-, kermis- en circusgemeenschap, maar
ook de oud-schippers, -kermisexploitanten en -circusartiesten en de
jongeren in onze internaten.
Aan de opzet van een officiële parochie was hard gewerkt. Kardinaal
Alfrink en bisschop Van Luyn hadden zich, gesteund door ons bestuur
en pastoraal team, er enorm voor ingezet. De kermis en circusgemeenschappen werden aan de binnenvaart toegevoegd: allen mensen die vanwege hun beroep altijd onderweg zijn.
Voor het bestuur een grootse taak om een goed beleid en actieplannen te maken en uit te voeren.
Het decreet werd op 14 december 2006 door kardinaal Simonis ondertekend
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16 Juni audiëntie bij
Paus Franciscus
40 Deelnemers uit de
kermis en circusgemeenschap zullen de speciale
audiëntie bijwonen op 16 juni in Rome. Alle ‘pelgrims’ hebben inmiddels de benodigde informatie
ontvangen. Een aantal komt woensdag de 15 juni
en vertrekt donderdag 16 juni ‘s avonds. De audiëntie valt midden in het kermis- en circusseizoen. Dus
er moet gewoon geld verdiend worden.
Nicole Vermolen die al eerder een audiëntie heeft
meegemaakt is de leader.
De berichtgeving van de deelnemers lezend verheugt men zich. In Rome worden ongeveer 6.000
mensen verwacht. Er is een heel programma rond
deze audiëntie opgebouwd.
● ’s Morgens om 7.30 worden we al op het st.
Pietersplein verwacht en start het programma
● Artistieke prestaties van artiesten in de audiëntiezaal Paul VI
● Audiëntie bij Paus Franciscus
● Passeren van de Heilige Deur

Het EK Voetbal van 2016

Het zal rustig zijn in Nederland tijdens dit EK.: geen huizen in
oranje, geen oranje vlaggetjes, petjes, T shirts en toetertjes.
Met verdriet in het hart dat Nederland niet mee doet zal men
naar wedstrijden van andere landen kijken bijvoorbeeld België. De Nederlandse zakenlieden hebben goed ingespeeld
op alles wat de België kleur geeft.
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ONZE JARIGEN ……
10-06 Marvin Lischer, m/s “Ilze”.
11-06 Tonny van Megen-Wissing; Annemarie Theunissen-Schuttler; Luuk
Janssen, van het m/s “Sagittarius”; Alexander Vermaas; Lilianne
Tabbers.
12-06 Caroliene Beijer-Verhoef; dhr. Ab Fortuin; Barend Lagarde; Theo
Leensen; Rosanna van der Klocht.
13-06 Antoine Kuenen; Carina Horrel; Robin de Bot; Lisa Boon.
14-06 Mevr. Jolanda Bosman; Jennifer van Weenen-v.d Wijgaard; mevr.
T. Rattink-van de Pluym; Bastiaan Nicolas Bosman; Danielle
Stravers.
15-06 Linde Janssen; dhr. Paul Leensen; Jose Schitz-Wickerman; Carolien
van Duynen; Wilfried Peters.
16-06 Mevr. H. Janssen-v.d. Donk m/s “Jolanda”; dhr. Ad Lagarde; dhr.
Sander Sanders; dhr. Koekoek; Carolien Suykerbuyk; mevr. Cora
Peperkamp; Jens Thonissen; dhr. Jan Thonissen; Bastian Fendel.
17-06 Martijn van der Donk; mevr. Riet Wendt-Vermeeren.
18-06 Leonard Wildebeest; dhr. Jan Stenssen; Frank Wennekes; Sandra
Abbing.
19-06 Mevr. Sandra Wanders; Bianca Keuvelaar, v/h “Adato”; Hans
Lentjes v/h “Omega”; Fija Kruyt-Kieboom.
20-06 Mevr. Paulien Leensen, mevr. Andrea Jongeneel-Derksen; Nelly
van Megen-Niels; Peter Leensen; Noor Heijmen.
21-06 Mevr. Ria Driessen; dhr. Jan van Oyen; Truus van Megen; Tim
Geutjes; Marieke de Bot; Johanna Strijp-van Schijndel; Kris Reisma.
22-06 Mevr. Jolanda Derksen; mevr. Jolanda Mooren-Wanders; Suzanne
Foekens.
23-06 Dhr. Wim de Bruin; Jasper Oome; dhr. Sander Prins; Monique
Meesters.
24-06 Dhr. Pascal Boon, dhr. Alexander Bouwens; Niels Janssen; dhr. Theo
Roelofs.
25-06 Ria v/d Wijgaart-Burgers
VAKANTIEGROETEN VAN…
Italië: van Piet en Maria - Henk en Annie
Maastricht: van Henny en Ad - Riet en Johan

MISINTENTIES ZONDAG 12 juni 2016
Mevr. Marie Leith-van der Wielen, dhr. Piet Wanders v/h ms Bernardus, dhr. J. Hoefnagels, dhr. J. Sep, dhr. Henk Appelboom en Marion
Appelboom, ouders Kuenen-van der Asdonk, dhr. Philip Lischer,
Emanuel Küchler m/s ‘Kavenga’, mw. Montserrat van Ooyen-Ribera
Farras, dhr. A. Laeijendecker, dhr. C. de Jong, en Jan Kersten, Nancy Rensen-van de Brink, overledenen fam. Pietersen, dhr. Andre
Struik
MISINTENTIES ZONDAG 19 JUNI 2016
dhr. Piet Wanders v/h ms Bernardus, dhr. J. Abbing ms “Alexandra”,
mw. F. Valk-Peters, ouders Buil-Wanders, dhr. J. van 't Veen genaamd John Bertine, dhr. Philip Lischer, dhr. C. Nieuwenhuizen aalmoezenier van de scheepvaart, dhr. Jo van Ingen v/h “Jean Pierre”,
en ouders van Ingen, mw. Mieke Zandee-van den Oever, mw. A.
Wigman-Brink, fam. Joosten v/h ms. Constatine.
- bijzondere intentie,
- Vaderdag

Aanbod: Wie heeft er belangstelling voor 10 jaargangen van het verenigingsblad van Vereniging
De Binnenvaart? Af te halen bij mij in Lochem, of
eventueel op het KSCC-centrum in Nijmegen.
Vriendelijke groet van Christa Stevens
Tel 06-55860692
Advertentie plaatsen.
Iets kopen of verkopen? Berichtjes of, marktplaatsberichten kunt u
gratis in Christoffel Nieuws plaatsen. Foto’s voorzien van naam en
een tekst zijn ook welkom. U kunt ze sturen aan redactie@kscc.nl
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Beste wandelvriendinnen en -vrienden,

WANDELNIEUWS

Zij die zich wel eens laten verleiden om op
www.wandel.nl of in het Magazine met dezelfde naam
aandacht te besteden aan artikelen of nieuwsfeiten over ervaringen van individuele wandelaars, komt er al snel achter dat er
in Europa enorm veel variatie is in het aanbod van arrangementen
en uitgestippelde routes. Het gaat dan niet alleen om het vlakke
land zoals wij dat gewend zijn met hier en daar een heuveltje (die
we dan weer graag berg noemen, zoals de Grebbeberg of Hoenderberg), maar ook om meer inspannende bergachtige omgevingen. Dan wordt in de routebeschrijvingen niet alleen over de
afstand gesproken, maar zijn ook vaak de hoogteverschillen aangegeven en uiteraard de punten waar van een geweldig uitzicht kan
worden genoten. En er zijn altijd mensen die op die manier een vakantieweek invullen, veel kilometers afleggen en nog nooit aan een
Apeldoornse of Nijmeegse Vierdaagse hebben meegedaan. En dat
is het kenmerk van wandelen: altijd en overal laagdrempelig en
naar eigen believen in te vullen.
Twee weken geleden stonden we even stil bij de komende 4Daagse
van Nijmegen. In en rondom de jubileumeditie zijn er allerlei activiteiten. Uiteraard is bijzonder de eenmalige uitvoering van de 55 kilometer (per dag) en ook wordt er aandacht gevraagd voor de twaalf
wandelingen vanuit de provinciehoofdsteden naar Nijmegen. Op
www.4daagse.nl is hierover het laatste nieuws te lezen. Het zijn estafettewandelingen, waar verschillende deelnemers een deel van de
route afleggen. Want ja, wandelen is leuk en nuttig, maar er moet
wel tijd voor worden vrijgemaakt.
En als we het hebben over tijd inruimen voor het grootste wandelevenement dan denken we meteen aan de duizenden verzorgers
en mensen die ondersteunende diensten verlenen, zoals het bieden
van huisvesting. Wat de KSCC-verzorging betreft zijn er ook al weer
mensen actief en benaderd om het wandelgebeuren in juli 2016
compleet te maken. Belangstellenden kunnen het beste telefonisch
contact opnemen via het KSCC-Schipperscentrum in Nijmegen (024-

3777575). De wandelaars die zich nog niet hebben aangemeld om
van de verzorging gebruik te maken kunnen dat nog doen tot en
met 15 juni a.s., bij voorkeur op www.ksccvierdaagse.nl.
Georganiseerde wandeltochten zijn:
11 en 12 juni

Streek 2Daagse Nijmegen in Nijmegen
Stg. Streek 2Daagse Nijmegen
Keuze-afstanden: 10-15-20-30-40 km
Startplaats: clubhuis Brakkenstein
Heemraadstraat 9, 6525 TG Nijmegen
Starttijd: 07.00 uur – 14.00 uur
024-3505738

11 en 12 juni

Gelderse Poortwandeltocht in Pannerden
Stg. Recreatie & Toerisme Rijnwaarden
Keuze-afstanden: 5-10-15-25-40 km
Startplaats: café-zaal de Oude Waal
Schoolstraat 6, 6911 AZ Pannerden
Starttijd: 07.00 uur – 13.00 uur
0316-769024
www.gelderseiland.nl
info@gelderseiland.nl

18 en 19 juni

2 Daagse Campustocht in Wijchen
wsv Campus Wijchen
Keuze-afstanden: 5-10-15-20-30-40 km
Startplaats: sportcentrum Arcus
Campuslaan 14, 6602 HX Wijchen
Starttijd: 07.00 uur – 13.00 uur
www.sportcentrumarcus.nl
wsvcampuswijchen@gmail.com

Op www.wandel.nl staan altijd georganiseerde wandeltochten, ook
in andere delen van Nederland.
Een hartelijke groet en veel wandelplezier,
Henry Mooren
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

BINNENVAART
GEDOOPT:
05-06-2016: ESMEE CHRISTINA MARIANNE VAN HEESEWIJK.
Dochter van Robert van Heesewijk en Williënne van Fessem.
Corr.adres: Rechtestraat 11, 5371 LD Ravenstein.
HUWELIJK:
11-06-2016: gaan CHRISTIAN TULLEMANS en MELINDA RAVLIC trouwen. Zij trouwen om 15.00 uur in de
Sint-Michaëlskerk (Abdijkerk) Kerkberg 2, 6017 AG
Thorn.
Corr.adres: Raadhuisstraat 17, 6051 HX Maasbracht.
15-07-2016: FILIPE DA SILVA en ELLY VAN DE WIJGAERT gaan trouwen
in het kerkje van Leur.
Corr.adres: De Ververt 1271, 6605 AE Wijchen.
VERHUISD:
Per heden is het BISSCHOPSHUIS van het bisdom Haarlem–Amsterdam gevestigd in de Kathedrale basiliek St. Bavo, Leidsevaart 146,
2014 HE HAARLEM.
Postadres: postbus 1053, 2001 BB HAARLEM.
Eind juni gaat KEES ZANDEE verhuizen naar Koolmees 15, 5328 GB
Rossum

ONZE ZIEKEN:
Dhr. Joop van Megen
ZIEKENHUIS ZEVENAAR, RIJNSTATE, HUNNEVELDWEG 14A, 6903 ZN.
Dhr. Joop Derksen
BEUNINGEN, STREKEL 9, 6641 XK.
Mevr. Bep Burgers-Dekker (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
DEN BOSCH, HENRI DUNANTSTRAAT 1, 5223 GZ.
Dhr. Theo Fortuin
WIJCHEN, VINKSTRAAT 7, 6601 BW
Rosita van Wijk
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
Dhr. Gerard Leensen
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544 AL.
Jos Joosten uit Cuijk
ZIEKENHUIS IN ANTWERPEN

ZIEKEN AAN BOORD / THUIS HERSTELLEND
Ton Rennings
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
Dhr. Alex Sijbranda
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
Winanda de Ruyter-Baijens
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
Mevr. Marja Straathof
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.

IN HET VERPLEEG / VERZORGINGSHUIS
Zuster Adriënne Boot (5e etage - kamer 8)
ROTTERDAM, HUIZE ST. ANTONIUS, NW BINNENWEG 33, 3014 GC
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. Jan van Vliet (4e etage)
NIEUWKOOP, DE VERBINDING 108, 2421 EX
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

28-05-2016: TRIJNTJE CORNELIA (CORRIE) MEERING-METZLER. Weduwe
van Christiaan Meering. In de leeftijd van 94 jaar. De crematie heeft
plaatsgevonden op 2 juni in het crematorium te Beuningen.
Corr.adres: Hooistraat 56, 6651 AE Druten

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

OVERLEDEN:
21-05-2016: MICHEL VAN HEUMEN. Echtgenoot van Erna van
Heumen-Hengst. In de leeftijd van 50 jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 28 mei in crematorium Waalstede te Nijmegen.
Corr.adres: Hauptstrasse 66, D-47559 Wyler (Kranenburg).

27-05-2016: COR DRIESSEN. Weduwnaar van Thea Driessen
Driessen. In de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartdienst heeft
plaatsgevonden op 1 juni in de St. Martinuskerk te Doornenburg.
Corr.adres: Zwarte Hofstraat 21, 6686 CR Doornenburg.

KERMIS
OVERLEDEN:
26-05-2016: GEERTJE GEERTRUIDA (GIËNNE) VISSER. Op de leeftijd van
24 jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 31 mei in
crematorium De Boskamp te Assen.
Corr.adres: Transportweg 4, 9601 MB Hoogezand.

Christoffel Nieuws
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Voorbereiding 100ste vierdaagse
Nog enkele weken en het feest en wandelspektakel
beginnen weer: vanaf 16 juli een stad en regio een
volle week in beweging.
Ook onze vierdaagse verzorgingsploeg draait zich
warm om de KSCC lopers uitstekend te kunnen verzorgen. Eind april hebben we een kort maar krachtig werkoverleg gehad. Belangrijke zaken kwamen
aan de orde: de fysiotherapeuten, het vervoer, de
tenten, noem maar op. Besloten is om de prijs voor de Vierdaagseverzorging niet te verhogen. De prijs blijft € 35,- per persoon. Ook is er
een speciale KSCC medaille besteld voor de lopers en het verzorgende team. Wil je je opgeven voor de verzorging, dan kan dat tot
15 juni op de website www.ksccvierdaagse.nl
De gemeente
Nijmegen schenkt
grote aandacht
aan het veiligheidsaspect. De
risico’s dat er iets
zou kunnen gaan
gebeuren, worden goed ingeschat, zeker na
de berichtgeving
in de media over
de dreiging van
aanslagen in Düsseldorf. (In Duitsland zijn op 2 juni drie Syriërs opgepakt die namens
Islamitische Staat een aanslag wilden plegen in Düsseldorf. Twee van
de drie arrestanten waren van plan zich op te blazen in het centrum
van de stad. Redactie)
In de 4 daagse Mis bij ons aan boord zullen wij bidden dat
de feesten weer zullen slagen.

Gezinsbijdragen
Een grote zorg is altijd de financiën. Daarom de actie gezinsbijdragen. In oktober zal deze van start gaan. We vragen een ieder die dit
nog niet doet om de gezinsbijdrage automatisch van uw bank of
gironummer te laten afschrijven.
In een volgende uitgave van
Christoffel Nieuws wordt een
artikel opgenomen over de
aftrekposten bij de belastingdienst.
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Beste Vrienden & Vriendinnen,
Daar zijn we weer, het promotieteam van
het Maas-Binnenvaartmuseum organiseert wederom in samenwerking met
“Dutch Cruise Line” een fantastische driedaagse minicruise met het MPS “Johanns
Brahms”.
U wordt op 18 december om 8.00 uur met een touringcar van Heidebloem in Maasbracht tegenover het Maas-Binnenvaartmuseum opgehaald en naar Koblenz gebracht. We verwachten daar rond 12.00
uur aan te komen. Onze bagage laten we achter bij de bemanning
van de Johannus Brahms om vervolgens op eigen gelegenheid deze
mooie stad gaan verkennen. Om 16.00 uur worden wij terug verwacht voor een welkomcocktail aan boord van het MPS Johanns
Brahms.
Daarna gaan we lekker genieten van een overheerlijk viergangen
diner. Na al dat eten kunnen de calorieën er weer vanaf gedanst
worden met ons Huisorkest of D.J.
Als we wakker zijn geworden op 19 december zijn wij al weer vertrokken vanuit Koblenz en zetten we koers naar Ruddersheim waar wij
omstreeks 14.00 uur gaan afmeren. Aan wal wacht ons de Drosselgasse en andere bezienswaardigheden, maar ook heerlijke wijnen
en biertjes. Na van alles gezien en geproefd te hebben worden wij
weer aan tafel verwacht waar u wederom van een viergangen diner kunt gaan genieten.
Tijdens het gezellig samenzijn vertrekt de “Johannus-Brahms” tegen
middernacht richting Heidelberg. Nadat wij zijn uitgeslapen, komen
wij tegen 14.00 uur aan in een prachtige stad met veel bezienswaardigheden die u op eigen gelegenheid kunt gaan bezichtigen. Om
19.00 uur wordt u weer aan boord van de Johanns Brahms verwacht
voor ons “Laatste Avondmaal”. De Keukenbrigade heeft nu voor u
een overheerlijk vijfgangen diner vervaardigd. U hoeft wat ons be-

treft na het diner niet gelijk naar bed en kunnen we onder het genot
van een drankje nog even napraten over een hopelijk wederom fantastische reis.
Op 21 december om 9.00 uur gaan we na het ontbijt ontschepen en
gaan we met de touringcar van Heidebloem terug naar Maasbracht.
De prijs voor deze reis van 18 december t/m 21 december bedraagt
in totaal € 185,- inclusief alle dagen ontbijt, lunches en diners aan
boord van de Johanns Brahm.
Exclusief alle drankjes.
Mogen wij weer op u reken?
Er zijn reeds al weer 15 kamers geboekt op nog geen week tijd dus
enige haast is geboden want zoals het altijd gaat is ook nu het Motto
”Vol is Vol” en aanmelden kan uitsluitend via de email van het Maas
Binnenvaartmuseum.
Uw reservering is gegarandeerd na ontvangst van uw email aan
info@maas-binnenvaartmuseum.nl en uw betaling op rekeningnummer NL08RABO0111739837 o.v.v. namen deelnemende personen.
Namens het Maas Binnenvaartmuseum
R.Fransbergen, vice-voorzitter
Dutch Cruise Line.
J. van Sandijk
K. Romeinders
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Elektrische aansluiting van de schepen, het KSCC, de hoogwatervrije steiger in de Waalhaven.
Vorige week is men begonnen met het graven van sleuven voor een elektriciteitskabel naar de verdeelkast die staat bij een van de torenflats, die de stroom verder leidt naar de hoogwatervrije steiger. Fantastisch.
Nu is de WBN al jaren bezig om de bekabeling van de stoomtoevoer, die nu nog
bovengronds via palen naar de schepen en het KSCC wordt geleid ondergronds
naar de schepen en het KSCC centrum te leiden, en op het KSCC steiger een
stroomverdeelkast te maken.
Nu zou je denken: men is nu bezig, dus wat let deze actie in één keer uit te voeren. Wat schetst mijn verbazing tijdens een telefoontje met de gemeente: Alleen
de hoogwatervrije steiger wordt van stroom voorzien. De ondergronds bekabeling van de schepen en KSCC steiger wordt later, ja later, uitgevoerd. Er blijkt
geen geld te zijn om dit project in één keer uit te voeren.
Gevraagd naar een begroting van het hele project: die kon (nog) niet gegeven
worden.
Op de foto’s de elektriciteitskast en de graaf- en bekabelingwerkzaamheden.

Christoffel Nieuws pagina 21
AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2016
Zondag
Woensdag

10.30 uur
14.00 uur

Zondag 15 mei
Maandag 16 mei
Donderdag 26 mei

10.30 uur
14.30 uur
08.30 uur

Woord- Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.
EXTRA
Viering Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag. Fietstocht opstappen café Boelaars in Raamsdonkveer
Dagtocht Antwerpen. Kijk voor informatie op: http://www.kscc.nl/volledige-dagtocht-naar-antwerpen-op-26-mei/

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

AGENDA KSCC NIJMEGEN juni-juli 2016
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak
Zondag

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag

10.30 uur

Stafvergadering

Dinsdag

10.30 uur

KSCC gymnastiek

Woensdag

10.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag

15.30 uur

Verzorgen Christoffel Nieuws (even weken)

19.00 uur

Repetitie KSCC koor

10.00 uur

Bloemschikken voor de kerkviering

Vrijdag

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Maandag 6 juni

10.30 uur

Coördinatie- en beheerdersvergadering

Dinsdag 14 juni

14.00 uur

Soos met… LAATSTE bingo van dit seizoen

Dinsdag 28 juni

10.00 uur

LAATSTE KSCC gymnastiek van dit seizoen

Donderdag 7 juli

19.30 uur

Schuttevaervergadering afd. Gelderland

Zaterdag 16 juli

Start zomerfeesten in Nijmegen

Dinsdag 19 juli

04.00 uur

Start wandelvierdaagse in Nijmegen

Vrijdag 22 juli

19.00 uur

Einde wandelvierdaagse en lintjesuitreiking op het KSCC voor de KSCC-wandelaars

Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl
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AGENDA KSCC ROTTERDAM juni-juli 2016
Zondag

11.00
uur

Zaterdag

Viering in de kapel, daarna gezellig samenzijn
met koffie en tijd voor informatie.
Elke 2e zaterdag van de maand fotoruilbeurs.
EXTRA
Slot van ons activiteiten-jaar met een gezellige
BBQ

Zondag 3 juli
Zondag 10
juli

13.00
uur

Na de eucharistieviering afscheid van de zusters
Laetitia,
Adriënne en Mathea

Zondag 31
juli

11.00
uur

Allerlaatste eucharistieviering op het KSCC, met
daarna een gezellig samenzijn.

Contactpersoon voor Rotterdam: Zuster Laetitia, telefoon 010-436 73 00, e-mail:
matbouwman@live.nl

AGENDA KSCC ZWIJNDRECHT 2016
Zaterdag 22
oktober

20.00
uur

Najaarsbal.

7-9 december

Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.

Vrijdag 16
december

Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht: Wilma Vissers, telefoon 06-15 06 35 39, e-mail:
wam.vissers@gmail.com

Christoffel Nieuws pagina 23

De laatste Soos van het seizoen, op dinsdag 7 juni in Zwijndrecht was zoals voorheen met muziek en haringhappen. Onder leiding
van Jeanneke Wijnen hadden zo'n 150 mensen een prettige middag. Voor meer foto’s zie www.kscc.nl/fotovideo
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250
024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnenstraat 29
024-3228380
Huisartsenpost Nijmegen (bij C.W.Z.)
Weg door Jonkerbos 108 0900 – 8880
Tandheelkunde
024-3773670
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein
zuid 10 6525 GA
024-3611111
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ
024-3657657
KLINIEK
Sint Maartenskliniek Hengstdal 3,
6574 NA
024-3659911
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerstraat 55
6574 NA
026-3788888
APOTHEKENPOST: NIJMEGEN
C.W.Z. Post
024-3658544
St. Radboud post 024-3619191
INTERNATEN:
St. Nicolaas internaat Volsellastraat 3
6515 DX Nijmegen 024-3593500
E: nicolaas@stgmeander.nl
Stichting Meander 030-6580060

BINNENVAART:
Bureau Telematica
010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL
06-23225399
ORGANISATIES:
BLN–Kon.Schuttevaer
078-7820565
Censis Barendrecht
0180-691420
A.S.V. Rotterdam
010-4148585
CBRB Vasteland 78 R’dam 010-7989800
Schuttevaer Gelderlan
06-51439451
E: gelderland@ksvschuttevaer.nl
I.V.R. Rotterdam
010-4116070
Voor vragen aan de Rijksoverheid
(Postbus 51)
1400
DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen
Mariënburg 30
024-3299396
Bureau voor Rechtshulp
0900-8020
B.V.B.
010-4129151
Slachtofferhulpdienst
0900 - 0101
Thuiszorg Zuid – Gelderland ZZG Zorggroep
024-3665777
S.A.W. Opleidingen
06-22525998
Telefonische hulpdienst
0900 - 0767

Havendienst
Rijksverkeersinspectie
R.W.S. Gelderland

024-3292696
026-3528911
026-3688911

Rijkswaterstaat D.K.R. Nijmegen Maas
024-3717700
Sluis Weurt
024-3775670
Verkeerspost Tiel
0344-619672
Verkeerspost RWS Nijm.
024-3435610
Gemeentehuis Nijmegen
024-14024
KSCC Rotterdam
KSCC ‘t Zuiden

010-4130030
0162-521782

ALARMNUMMER:
112
Politie (meldkamer)
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Brandweer
024-3297599
GGD Nijmegen
024-3297297
Politie te Water
024-3739700

Volg het KSCC op:
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—------------------------------------------------------COÖRDINATIEGROEP:

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

Bloemschikken
R. Kuyten - Joosten
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
D. van Zijl-Buil
P.W.A. Administratie
L. Bom
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud binnen
K. Verhoef
Onderhoud buiten
G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING
Rabobank

NL47 INGB 0001.16.23.01
NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:
ING
NL25 INGB 0003.04.68.25
Pastoraat:
Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327
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