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1986

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL

Het KSCC en de parochie draaien op volle toeren: de
Vierdaagse Feestweek komt er aan. Dat betekent Nijmegen

een stad op stelten. Het is nog wel de 100ste vierdaagse. Op ra-
dio, tv en in de schrijvende pers heel veel informatie over hoe het
allemaal begon, uitgroeide en zo 2016 bereikte.
Het wordt een week met een uitgebreid feest- en wandelprogram-
ma.
Het KSCC verzorgingsteam met Roel Mooren en Roland Stenssen
hebben een verzorgingsteam tot hun beschikking om u tegen te
zeggen: allemaal gemotiveerde (jonge) mensen die samen de wan-

delaars met woord, daad, een hapje
en een drankje naar de finish lood-
sen.

De KSCC verzorging kan nog wel een
paar handjes gebruiken. Roel en Rol-
and beschikken over 40 vrijwilligers.
Maar ze willen er graag nog een
paar bij hebben: het werk voor de
anderen wordt lichter en ze kunnen
persoonlijke aandacht aan de wan-

delaar besteden. Aandacht en warmte doen wonderen.

Zondag 17 juli de Vierdaagse mis

Deze viering staat helemaal in het teken van de Vierdaagse.
Zang en muziek zijn op dit thema afgestemd. Diny Jacobs zal een
extra muzikale noot met haar fluit ten gehore brengen. Natuurlijk ont-
breekt het pianospel van Martin Hoenselaar niet. Tijdens de viering
zal aan mevrouw Pam van de Belt een financiële gift - een deel van
de vastenactie 2016 - overhandigd worden. Deze gift is bestemd
voor het ouderenproject van wijlen Herman Steur.
Onlangs heeft zij met haar man gevierd dat ze samen 150 jaar wer-
den.
Als cadeau vroeg zij geld voor dit project: een beter leven voor ou-
deren die in armoede leven.

Uitnodiging
Voor de Vierdaagse Eucharistieviering

op het KSCC Schipperscentrum
in Nijmegen

Zondag 17 juli
om 11.00 uur

Met medewerking van
het KSCC koor

en
Diny Jacobs (fluitiste)

Celebrant: Pater B.E.M. van Welzenes  sdb,  pastoor en landelijk Aalmoezenier

- De intenties zijn speciaal voor u
- Ook de zieken willen wij gedenken
- En natuurlijk gedenken wij de overledenen uit onze gemeenschap

B.E.M. van Welzenes sdb
Pastoor/ landelijk Aalmoezenier
Parochie KSCC Schipperscentrum
Nijmegen
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Inzegening reuzenrad SKYWHEEL in Nijmegen

Vrijdag 15 juli om 19.00 uur vindt de inzegening van het nieuwe Reuzenrad van de familie Kroon plaats. Op de Waalkade in Nijmegen tegenover
het Casino wordt een spiksplinternieuw reuzenrad opgebouwd.
Het is bijna 40 meter hoog. Het rad zal officieel in gebruik genomen worden door de heer Adze J. Lubach-Koers, voorzitter van de BOVAK.
Aansluitend volgt het traditionele inzegening ritueel door aalmoezenier Van Welzenes sdb: een bede voor een goede toekomst van eigenaar en
medewerkers en hen die genieten van het rad en het mooie uitzicht op Nijmegen die de Waal omarmt.

Het nieuwe
reuzenrad
van de
familie Kroon,
wordt
opgebouwd
op de
Waalkade.
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Geen extra activiteiten gedu-
rende de zomervakantie.

In de periode van 23 juli tot en met
4 september (schoolvakantie) zijn er
geen extra activiteiten op het KSCC-
Nijmegen.

De parochie en het kantoor blijven
open en zijn telefonisch bereikbaar.

AANGEBODEN

Rectificatie i.v.m. onjuist telefoonnummer
Wie heeft er belangstelling voor 10 jaargangen van
het verenigingsblad van Vereniging De Binnen-
vaart? 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

mailto:redactie@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl


Christoffel Nieuws pagina 5← terug naar pagina 1

Het Marinemuseum heeft twee nieuwe
multimediapresentaties geopend.

Via het interactieve herdenkingsraam De K XVIII
wereldberoemd volgt het publiek de onderzee-
boot Hr.Ms K XVIII, die op 14 november 1934
vertrok voor de langste zeereis ooit door een
onderzeeër gemaakt. Aan boord was professor
Felix Vening Meinesz die meeging om onder-
zoek te doen naar de verborgen vormen en
afmetingen van de aarde onder het zeeopper-
vlak.

Het interactieve raam is een interpretatie van
het originele herdenkingsraam dat in 1935 door
het Comité Onze Marine werd geschonken
aan de onderzeedienstkazerne in Den Helder,
ter herinnering aan de bijzondere expeditie van
de K XVIII.
Het herdenkingsraam is onderdeel van de vas-
te expositie Schip en Werf in de Geschutmake-
rij. Het raam is tot stand gekomen in
samenwerking met de TU Delft, studenten van
de afdeling Publieksgeschiedenis van de UVA
en studio Louter.

Een grenzeloos conflict 1930-1955 is een bijzon-
dere tentoonstelling. Het is een zogenoemde
cross mediale presentatie, die aan de hand
van vijftig beslissende momenten wereldwijd
laat zien hoe alomvattend de Tweede Wereld-
oorlog was. Via een grote multimediatafel vol-
gen bezoekers de levens van drie
hoofdpersonen door de tijd en over de wereld.

De eerste hoofdpersoon is de joodse rabbijn
Chaim Nussbaum die werd geboren in
Auschwitz en opgroeide in Nederland. In mei
1940 vluchtte hij via Litouwen en Japan naar
Nederlands-Indië. Na de Japanse inval daar
werd hij als krijgsgevangene tewerkgesteld aan
de Birma-spoorlijn.

Een ander verhaal is dat van Theophilia Berken-
veld. Zij groeide op in Paramaribo en werd vrij-
williger in het Vrouwenkorps van het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger. Via de Verenigde
Staten en Australië reisde ze met haar eenheid
naar Nederland-Indië. Ze trouwde in Batavia
met een Nederlandse militair en woonde afwis-
selend in Indië en Suriname.

De reis van Jan Rudolf Hommes is de derde ro-
de draad door de tentoonstelling. Hij vocht als
fanatieke SS'er aan het Oostfront en voer als
oorlogsjournalist mee op een U-boot naar de
Caraïben. In 1944 pakten de Canadezen hem
op bij de Slag om Arnhem. Na de oorlog zat hij
zijn straf uit, werkte als juridisch adviseur van de
Nederlandse gouverneur in Nieuw-Guinea en
werd uiteindelijk hooggeplaatst ambtenaar op
het Ministerie van Landbouw en bij de Europe-
se Gemeenschap.

De multimediatafel staat t/m 31 december
2016 in de Geschutmakerij. Een grenzeloos con-
flict is een initiatief van Perspekt (concept, ont-
werp en projectleiding), NIOD Instituut voor
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (in-
houd) en Kiss the Frog (concept en interactief
ontwerp). Voor het film- en geluidsmateriaal is
een partnerschap aangegaan met het Neder-
lands Instituut voor Beeld en Geluid. De presen-
tatie reist sinds 2015 langs musea en culturele
instellingen in heel Nederland.

Voor meer informatie:
Marinemuseum, Hoofdgracht 3, 1781 AA Den
Helder, www.marinemuseum.nl

K XVIII

www.marinemuseum.nl
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UITZWAAIMIDDAG VOOR ONZE ZUSTERS TE ROTTERDAM
Zondagmiddag 10 juli na de viering was het de uitzwaaimiddag voor onze zusters
Mathea, Laetitia en Adriënne.

Het was een hele gezellige middag. Uit alle hoeken van het land waren mensen ge-
komen om onze zusters nog een keer goedendag te zeggen in Rotterdam.
Zo waren er oud-medewerkers van het internaat (Westersingel) en de eerste bewo-
ners van het pension.
Het was heel leuk dat een aantal mensen nog eens door het pand van het schip-
perscentrum een excursie wilde. Zij zagen de slaapkamertjes nog in dezelfde staat
waar zij gebruik van gemaakt hadden.

Om 16.30 uur zijn onze zusters bepakt en bezakt met veel persoonlijke cadeautjes
huiswaarts gegaan (Oude Binnenweg).
Iedereen heeft een heerlijke middag gehad.

Karel Schreurs

Zondag 31 juli allerlaatste eucharistieviering KSCC Rotterdam

Na afloop van de
viering die om
11.00 uur begint, is
er een gezellig sa-
menzijn.
Voor degenen die
nog geen gele-
genheid hebben
gehad om 10 juli
de zusters uit te
zwaaien, is dit nog
een mogelijkheid
om afscheid van
hen te nemen.

U bent allen van
harte uitgenodigd.
Meer foto’s op
http://www.kscc.nl

http://www.kscc.nl/fotovideo/
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Open Air Mis

Zondag 3 juli. De jaarlijkse Open Air Mis werd dit jaar net als vorig jaar
wegens de weersomstandigheden binnen gehouden. De Mis vond
plaats in de Sint-Martinuskerk in Doornenburg en werd voorafgegaan
door aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb met medewerking
van het koor Exotherm uit Huissen.

Wilt u meer foto’s zien ga naar http://www.kscc.nl/fotovideo/

http://www.kscc.nl/fotovideo/
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<Persbericht, 30 juni 2016>

Controle op riviercruiseschip

Dit jaar controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Inspectie SZW) in samenwerking met de Zeehavenpolitie Rotterdam
en andere ketenpartners riviercruiseschepen die de Rotterdamse
haven bezoeken. Doel van de controle is het voorkomen van slech-
te werkomstandigheden en eventuele aanpak van uitbuiting van
personeel.
Half juni, tijdens een grote controle op een riviercruiseschip in de Rot-
terdamse haven, constateerde de Inspectie Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (Inspectie SZW) dat buitenlandse arbeidskrachten
mogelijk illegaal aan het werk waren. Daarnaast werd vastgesteld
dat de Arbeidstijdenwet is overtreden. Het personeel werkte sinds
begin van het seizoen 7 dagen in de week, gemiddeld 12 uur per
dag. Ook werden er aanwijzingen voor onderbetaling gevonden.
De controle werd uitgevoerd door de Inspectie SZW en de Zeeha-
venpolitie Stadshavens te Rotterdam, gezamenlijk met andere ke-
tenpartners op het water. Doel van de controle was het voorkomen
van slechte werkomstandigheden en eventuele aanpak van uitbui-
ting van personeel.
De Inspectie SZW stelt nader onderzoek in tegen de werkgever.
Mocht deze als wetsovertreder kunnen worden aangemerkt, dan
kan hij alleen al voor het overtreden van de Wet Arbeid Vreemdelin-
gen een boete van € 8.000,- per illegaal tewerkgestelde werknemer
tegemoet zien.

De Inspectie SZW levert met haar controles een bijdrage aan het
verbeteren van eerlijk, veilig en gezond werken. Doel is het bevorde-
ren van een gelijk speelveld voor alle ondernemingen en werkne-
mers die werkzaamheden in, aan en op schepen verrichten. In
samenwerking met andere partijen pakt de Inspectie SZW illegale
tewerkstelling van (ingeleende) arbeidskrachten aan en voorkomt
daarbij misstanden zoals onderbetaling, arbeidsuitbuiting en verdrin-
ging van legaal werkende arbeidskrachten.
Onlangs heeft de Inspectie SZW een digitale tool gelanceerd, waar-
mee werkgevers en opdrachtgevers eenvoudig kunnen checken
aan welke regels zij moeten voldoen. De tool is te vinden op
http://eerlijkwerken.zelfinspectie.nl.

Om in de agenda te
noteren

De opening van het nieuwe
KSCC-Nijmegen activitei-

tenjaar is op

Dinsdag 6 september!

http://eerlijkwerken.zelfinspectie.nl
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Enkele korte berichten
Welkom in de Waalhaven

Enkele jaren geleden is er met de havendienst afgesproken dat oud-
schippers met hun pleziervaartuig in de Waalhaven mogen liggen.
De haven heeft als eerste doel de binnenschippers en de bewoners
van de Woonschepen.
De Lindeberghaven is speciaal voor de pleziervaart. Maar oud
schippers voelen zich het best thuis bij hun oud-collegae. Zij mogen
dan ook ligplaats kiezen in de Waalhaven. Maar laat duidelijk zijn de

havendienst dit bepaalt en toestem-
ming moet geven. Neem dus tijdig
contact op met de havendienst. Uw
ligplaats wordt goed en zorgvuldig
geregeld.
Kortom wij zijn er klaar voor

Bereikbaarheid
De havendienst van Nijmegen is te
bereiken via:
Marifoon VHF kanaal 12
e-mail: havens@nijmegen.nl
tel. (024) 329 26 96
fax (024) 323 58 10

Op vakantie

In de weekenden is het goed te merken dat de vakantietijd is aan-
gebroken. Caravans, campers, motoren, fietsers, wandelaars
treinreizigers: en bloc gaan ze op reis. En dan noemen we nog
niet eens de vele pleziervaartuigen, de cruiseschepen en het
vliegverkeer.
Geniet maar en dan met volle teugen.

Ga wel goed voorbereid op reis: verzekeringen, bagage
adressen voor de thuisblijvers: het vraagt allemaal om aan-
dacht. Een goede voorbereiding is al de helft van een goe-
de vakantie.
Sommige mensen laten de thuisblijvers ook meegenieten: de kaar-
ten etc. hangen we allemaal op het prikbord.

Containerschip gezocht
voor nautische demon-
straties Wereldhavenda-
gen Rotterdam

De Stichting Wereldhaven-
dagen Rotterdam zoekt
containerschepen om tij-
dens het evenement nau-
tische demonstraties uit te
voeren.
Het betreft drie dagen op
vastgestelde tijden. Dit mag elke dag een ander schip zijn. De de-
monstratie neemt een half uur in beslag.
De organisatie zoekt schepen op de volgende dagen*:
• Vrijdag 2 september 12.30 uur
• Zaterdag 3 september 15.00 uur
• Zondag 4 september 11.00 uur

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Stuur dan een mail
naar info@bln.nl
*Tijdstip onder voorbehoud.

Avond 7 daagse: een groots vierdaagse feest-
programma.

Op 38 podia in de stad wordt er gratis een feest
aangeboden. Er treden 4.500 artiesten op die
meer dan 1.000 optredens verzorgen.
In het informatieboekje van bijvoorbeeld
‘UIT|NIJMEGEN’ kunt u alle programma’s vin-
den. U kunt ook alles vinden op
http://www.uitnijmegen.nl/ of
http://www.qvnijmegen.nl/

mailto:mailto:info@bln.nl
http://www.uitnijmegen.nl/
http://www.qvnijmegen.nl/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en -vrienden,

Terwijl in en rond Apeldoorn enkele duizenden wan-
delaars deelnemen aan de Vierdaagse over de Velu-

we, richten meer dan 45.000 personen zich op een sportieve
uitdaging in Nijmegen, die dinsdagmorgen 19 juli om 4.00 uur

begint. Maar naast hen zijn er ook enkele duizenden mensen be-
trokken bij huisvesting, bij de daadwerkelijke organisatie, bij de be-
veiliging, bij de verzorging maar ook bij de Vierdaagsefeesten die
zeven dagen duren. Het is een feest om deelgenoot te zijn van de
100ste Vierdaagse van Nijmegen. Enorm veel mensen zetten zich be-
langeloos in en dat alleen al is een applaus waard.

Wie nog niet zo lang geleden op www.ksccvierdaagse.nl heeft ge-
keken, heeft ontdekt dat er dit jaar een recordaantal wandelaars
met plezier gebruik maken van de diensten van de KSCCverzorg-
ingsploeg. Het hele team staat voor een enorme uitdaging en het is
goed om te weten dat vrijwel alles met voldoening kan worden in-
gevuld. De medische ploeg voor de voetbehandeling (afplakken,
blaren prikken en medisch advies op het gebied van huidverzorging
en eventueel medicijngebruik) is ruim voorzien. Nu al dank voor de
enorme inzet. Ook zijn er mensen van de Hogeschool Arnhem Nijme-
gen die kunnen masseren. Het zijn therapeuten in opleiding. En dan
zijn alle posten, dit jaar meer dan ooit tevoren, bezet.

Voor hen die zich op de Wedren en het Julianaplein gaan aanmel-
den bij de bureaus van de vier afstanden geldt dat zij een gedrukt
exemplaar van de Bevestiging van Inschrijving 2016 moeten meene-
men en daarbij een legitimatiebewijs niet mogen vergeten. Dat aan-
melden kan op zondag 17 juli 2016 van 13.00 uur tot 17.30 uur en op
maandag 18 juli 2016 van 10.00 uur tot 17.30 uur. Waar de
4Daagsewandelaars mee te maken kunnen krijgen staat in de digi-
tale nieuwsbrieven van de stichting of op de website
(www.4daagse.nl).

Op maandag 18 juli 2016 om 16.00 uur is er op het KSCC-Schippers-
centrum in de Waalhaven een informatiebijeenkomst, waar een
deel van de verzorgers aanwezig zal zijn, waar deelnemers elkaar
kunnen ontmoeten, waar afspraken rondom de startmogelijkheden
kunnen worden gemaakt en waar de bijdrage van € 37,50 per deel-
nemer kan worden betaald. Vier dagen later, op vrijdag 22 juli 2016
is er om 19.00 uur een knallende afsluiting, ook op KSCC-Schippers-
centrum.

Het is altijd prettig als mensen foto’s maken en met elkaar delen via
www.ksccvierdaagse.nl of via een van de verzorgers. Er zal een app
worden aangekondigd en op de hier genoemde website is er een
gastenboek. Schroom niet om vragen te stellen of ervaringen met
elkaar te delen.

Veel wandelplezier, geniet van het gehele programma inclusief de
publieke belangstelling, veel succes en een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.ksccvierdaagse.nl
www.4daagse.nl
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Het onderhoud van het Schipperscentrum Nijmegen nadert zijn einde. Peter Wanders en Ton Smits leggen de laatste hand aan de schoorsteen.

Faxlijn KSCC Nijmegen

Hierbij berichten wij u dat
onze faxlijn opgezegd is.

U kunt ons altijd bereiken
op ons e-mailadres:
info@kscc.nl

mailto:mailto:info@kscc.nl
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MARITIEM MUSEUM VERLEGT ZIJN
GRENZEN DEZE ZOMER
Hét gezinsuitje bij goed en slecht
weer.

In het Maritiem Museum Rotter-
dam verleggen volwassenen en
kinderen deze zomervakantie (da-
gelijks van 9 juli t/m 4 september)
hun grenzen. Bezoekers overwin-
nen uitdagingen in de tentoonstel-
lingen. Ze bedwingen de hoogte in
de vuurtoren, varen mee met een
historisch schip, zetten voor het
eerst voet aan boord van een tall-
ship of verbreden hun horizon met
workshops freerunning, smeden,
yoga of knopen. De grenzen van
de Maritiem Museum Haven wor-
den deze zomer verder opgezocht
met buitengewone events, zoals
North Sea Round Town, Outdoor
Valley en Rotterdam Urbain Trail.
Bij goed en slecht weer

Bezoekers komen van 9 juli tot en
met 4 september hun horizon ver-
breden in het Maritiem Museum.
Jong en oud wordt uitgedaagd

met workshops freerunning, sme-
den, knopen en yoga. Ze overwin-
nen in de museumhaven de
hoogte van de vuurtoren, maken

een ritje met de locomotor en be-
kijken historische schepen, zoals
kustvaarder Zeemeeuw, eens van
binnen. Het museum houdt de
schepen in werkende staat, waar-
door het publiek in de zomer-
maanden elke zondag een
rondvaart kan maken langs de
highlights van Rotterdam. Ook in
de tentoonstellingen overwint het
publiek dagelijks uitdagingen. Ze
volgen de routes van ons eten in
‘De wereld op je bord’, stappen
voor het eerst aan boord van een
cruiseschip in ‘Zeekastelen’ en ont-
dekken het leven op het water in

‘Wonen op Water’. En daarna is
het tijd voor ontspanning op het
met een grasmat beklede drijvend
ponton. Kinderen reizen iedere
dag met een persoonlijk paspoort
vol uitdagende activiteiten door
het museum en de museumhaven.

Buitengewone events en gastsche-
pen
De gehele zomer zijn er uiteenlo-
pende schepen te gast in de  Ma-
ritiem Museumhaven. Bezoekers
zetten voor het eerst voet aan
boord van tallship Shtandart, bekij-
ken de laatste rijnstoomsleper Pie-
ter Boele van binnen of nemen
plaats achter het stuurwiel van de
Kids Marina bootjes. Daarnaast is
de Maritiem Museum Haven decor
voor events die je in eerste instan-
tie niet hier zou verwachten. Jazz-
fans kunnen komen luisteren naar
het openluchtconcert van North
Sea Round Town. Sportievelingen
rennen tijdens de Rotterdam Ur-
ban Trail over de steigers of leren
kanoën en suppen van Outdoor
Valley. En fotografieliefhebbers be-
kijken tijdens de instawalk het Mari-
tiem District vanuit een compleet
nieuw perspectief.

#Grensverlegd
Het Maritiem Museum is continu
bezig haar horizon te verbreden
en gaat hierbij uitdagingen niet uit
de weg. Het wil zichzelf ontwikke-
len tot een dynamische plek in

hartje Rotterdam, midden in het
Maritiem District. Daarom heeft het
Maritiem Museum samen met part-
ners uit het Maritiem District een
grensverleggend zomerprogram-
ma voor een breed publiek gerea-
liseerd dat verder reikt dan de
gebaande paden van de muse-
umhaven. De bezoekers worden
opgeroepen hun beleving op so-
cial media met #grensverlegd te
delen. De foto’s laten de potentie
van de museumhaven zien.

Tijdens de zomervakantie is het
Maritiem Museum elke dag open.
Kijk voor actuele informatie over
de activiteiten ook op
www.maritiemmuseum.nl/activiteit
en. Bezoekers kopen vooraf hun
e-tickets voor het Maritiem Muse-
um en voor de rondvaarten op
maritiemmuseum.nl/tickets.

www.maritiemmuseum.nl/
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Fietsde4Daagse!

Ter ere van de 100e verjaardag van de 4Daagse
wandelmarsen is een bijzonder cadeau ontwik-
keld. Vierdaagsefeesten, Gemeente Nijmegen
en alle 4Daagse doortochtgemeenten bieden
de wandelroutes van de 100e 4Daagse aan als
bikeable Fietsroutes. Fietsde4Daagse maakt mo-
gelijk om het gehele jaar door te genieten van
de vibe van de 4Daagse, om de gastvrije regio
en de stad Nijmegen met een welkom bezoek te
vereren en om vast met heimwee vooruit te blik-
ken op de 101e 4Daagse.

De hardcopy Fietsde4Daagse routes zijn in be-
perkte oplage gemaakt en derhalve genum-
merd. Aan marsleider Johan Willemstein is
vandaag tijdens de persconferentie van
4Daagse en Vierdaagsefeesten nummer 100 uit-
gereikt door de burgemeester van Nijmegen Hu-
bert Bruls en bestuursvoorzitter
Vierdaagsefeesten Walter Hamers.

Dit jaar legt fanatiek fietser Ad van Vuuren alle
routes per fiets af. Een dag voordat de 4Daagse
van start gaat, fietst Van Vuuren de route en
maakt een film-en fotoverslag van zijn tocht. De
verslagen van Van Vuuren zijn dagelijks te volgen
op onze website.
De 4Daagsefietsroutes zitten boordevol kenmer-
kende Vierdaagseplekken en aantrekkelijke lo-
caties voor een korte pauze. De routes zijn
natuurlijk ook digitaal te verkrijgen via
fietsde4daagse.nl.

Het IVR is verhuisd naar:
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

  Het postbusnummer is komen te vervallen.

http://www.nijmeegsefiets4daagse.nl/fiets-de-4daagse/
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Het digitale familiemagazine Christoffel Nieuws

Nog te vaak hoort de redactie van mensen dat ze het Christoffel
Nieuws niet kennen. Dit komt ter sprake als mensen tijdens een ver-
jaardags feestje gevraagd worden naar een tekst
of een foto die in Christoffel Nieuws geplaatst is.
Uit antwoorden blijkt, dat
• ze de tekst niet gelezen hebben,
• ze Christoffel Nieuws nog helemaal niet
 kennen of
• nooit de link hebben geopend.
Voor de redactie is dit weer een aansporing om Christoffel Nieuws
nog aantrekkelijker te maken.

Wij gaan organisaties vragen mee te werken aan de bekendheid
van Christoffel Nieuws. Hoe doen we dat? Door met een foldertje te
vragen of ze onze uitgave willen promoten bij hun nieuwsbrieven, op
hun informatiepanelen, prikborden, websites, etc.
We sturen de informatie ook door naar de media, zodat een derge-
lijk berichtje gekoppeld kan worden aan het adreskaartje van het
KSCC en de Parochie.

Voorts vragen wij u, mensen uit het hele land, om ons nieuws te zen-
den: we moeten het Christoffel Nieuws breed over de binnenvaart,
kermis  en circus verspreiden.
Helpt u ons mee?: de mond tot mond reclame oogst vaak het mees-
te succes.
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Hoewel een groot deel van de jongeren al op vakantie zijn is er toch nog een Mailinfo LOVT
uitgekomen. Omdat de meeste instellingen al zijn gesloten en om toch voldoende bereik te
hebben kunt u deze Mailinfo op de website van KSCC lezen.
Wilt u Mailinfo nr 2 lezen klik dan op de afbeelding hierboven en volg de instructie.

Op zaterdag 16 juli is er de inzegening van
de Steile Wand

De locatie is op de Waalkade, nabij de Lindenbergha-
ven

De inzegening begint om 13.00 uur en wordt gedaan
door Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb

Hennie Kroeze en familie, Raymond Verhoef

http://www.kscc.nl/mailinfo-lovt/
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MISINTENTIES ZONDAG 17 JULI 2016

Voor ouders Schüttler-van Laak v/h Wormatia, dhr. André Struik,
Piet en Greta de Bot-Neff uit Malden, ouders Meering-Metzler,
dhr. L. Buil en overledenen uit de fam. Buil, ouders Meesters-Smidt,
fam. Joosten v/h ms. Constatine, dhr. H. van der Hoeven,
mevr. Hendrina Christina Alberta Loisa Westenberg - Dauphin,
dhr. Bas Klimbie (oud Binnenvaart fotograaf).

MISINTENTIES ZONDAG 24 JULI 2016

Voor dhr. Cees de Jong  v/h “Altrade” en voor dhr. Jan Kersten,
dhr. Bertus Kerkhof, ouders de Bot-Neff.

15-07
16-07
17-07
18-07
19-07
20-07
21-07

22-07
23-07

24-07
25-07
26-07

27-07
28-07
29-07

30-07

31-07

Anja van Erp-Derksen; Sylvester Pols.
Mariette Valk-Rutjes; Patricia Klarenbeek; Ellen v/d Burgt.
Joyce Hoefzee; Marcel Vissers.
Dionne Daanen
Corné de Vree; Marco Scheerder; Frans van Disseldorp; Anja Pols.
Mevr. G. Oomens-Klarenbeek; Jasper Mooren.
Karin van Zoest, m/s “St. Antonius”; mevr. Marije Peters;
mevr. Riet de Jong.
Peter de Bot; Kim de Bruin; Zr. Adriënne.
Annemarie de Bruin; Jenny Oudakker; B. Oteman-Milder;
Ellen van Ophuizen; Thijmen Willems.
Mark Tetteroo; Pascal Boon; Marcel Roos; Zr. Mathea.
Anton de Bot; Adrie van Strien; Zr. Laetitia.
Sander Janssen, m/s “Factotum”; dhr. John Schoenmakers;
Esther Derksen - de Bot; Corrie van der Hoeven - Janssen;
M. Verberck-Huibers; Anja Vermeeren; Marvin Fromm.
Nico van Lammeren.
Maya Tullemans; Richard Wanders; Frans Buil.
Ronny van Megen; Jose van de Berg; Jort Wildenborg;
Chantel Jongen; Martin Peters.
Dhr. David Peters; John Paal; mevr. Riet v Thiel-van Steen;
Erik Danser, m/s “Antonia”; Thea Derksen-van Oijen.
Dhr. Hans Jansen; dhr. Jan Dingemans; dhr. Kevin Keller;
dhr. Marco Heijmen.

ONZE JARIGEN…
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BINNENVAART
GEBOREN:

23-06-2016: CATO VOORWINDE. Cato is het dochtertje van
Mark en Ingona Voorwinde-Hammer en zusje van Pluk.

HUWELIJK:

15-07-2016:  FILIPE DA SILVA en ELLY VAN DE WIIGAERT gaan trouwen
in het Kerkje van Leur. Corr.adres: De Ververt 1271, 6605 AE WIJCHEN.

OVERLEDEN:

11-07-2016: BAS KLIMBIE. Echtgenoot van Fenny Klim-
bie. De heer Klimbie is in Arnhem overleden.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Christoffel Nieuws

GEBOREN:

21-06-2016: MARINA REINIERA RENATE SIRRE. Doch-
ter van Arjan Sirre en Melissa van der Marel.
Corr.adres: Diamant 39, 1703 EV HEERHUGO-
WAARD.

OVERLEDEN:

09-07-2016: HENDRINA CHRISTINA ALBERTA LOISA WESTEN-
BERG-DAUPHIN. Corr.adres: Linschotenstraat 85, 3044 AV
ROTTERDAM.

KERMIS

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?
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ZIEKEN AAN BOORD / THUIS HERSTELLEND:

Dhr. Joop Derksen
BEUNINGEN, STRE-
KEL 9, 6641 XK.
Dhr. Theo Fortuin
WIJCHEN, VINKSTRAAT 7, 6601 BW
Rosita van Wijk
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
Dhr. Johan Boeijmeer, m/s Frans
SUSTEREN, HANDELSWEG 30, 6114 BR.
Dhr. Gerard Leen-
sen
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544 AL.
Ton Rennings
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
Dhr. Alex Sijbranda
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
Winanda de Ruy-
ter-Baijens
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
Mevr. Marja Straat-
hof
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

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

IN HET VERPLEEG / VERZORGINGSHUIS

Dhr. Piet Sanders (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal -7)
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STR. 1, 6566 DD.
Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de
Deo - Afd. Rijn en Waal - 8)
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STR. 1, 6566 DD.
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. Ine-
ke Geutjes
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
Dhr. Jan van Vliet (4e etage)
NIEUWKOOP, DE VERBINDING 108, 2421
EX
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM juli 2016

Zondag 11.00 uur Viering in de kapel, daarna gezellig samenzijn met
koffie en tijd voor informatie.

Zaterdag Elke 2e zaterdag van de maand fotoruilbeurs.

EXTRA

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 SCHIPPERSSOOS  ZWIJNDRECHT sept/okt/nov/dec 2016
Di 20 september 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 4 oktober 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Za 22 okt 20.00 uur Najaarsbal

Di 1 november 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 15 november 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 6 december 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

7-9 december Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.

Vr 16 december Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.

Di 20 december 14.00 uur Kerstsoos. Julia Internaat

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

mailto:matbouwman@live.nl
mailto:matbouwman@live.nl
http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:wam.vissers@gmail.com
mailto:wam.vissers@gmail.com
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2016

Zondag 10.30 uur Woord- Communiedienst. Na de dienst is een be-
stuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

EXTRA
Gedurende de vakantieperiode geen extra activiteiten.
Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken, telefoon: 0162-68 79 30, e-mail:
c.vander.veeken@hetnet.nl

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

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Donderdag 15.30 uur Verzorgen Christoffel Nieuws (om de 14 dagen)
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Donderdag 14 juli 19.00 uur Laatste repetitie van het KSCC kerkkoor

Zaterdag 16 juli Start zomerfeesten in Nijmegen

Zondag 17 juli 11.00 uur Vierdaagse H. Mis

Dinsdag 19 juli 04.00 uur Start wandelvierdaagse in Nijmegen

Vrijdag 22 juli 19.00 uur Einde wandelvierdaagse en lintjes uitreiking op het KSCC voor KSCC-wandelaars

Donderdag 25 augustus 08.00 uur Start fietsvierdaagse in Nijmegen

Zondag 28 augustus Einde fietsvierdaagse

Dinsdag 6 september 10.00 uur Start KSCC gymnastiek

11.30 uur Start KSCC seizoen 2016-2017

Van 23 juli tot en met 4 september (schoolvakantie) zijn er geen extra activiteiten op het KSCC.
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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AGENDA 100STE VIERDAAGSE WEEK

Zondag 17 juli 11.00 uur Eucharistieviering op het KSCC Nijmegen

Opening 4-daagse week

22.30 uur Vuurwekspektakel

“Waal in Vlammen” aan de Waalkade

Maandag 18 juli 16.00 uur Informatiebijeenkomst 4-daagse wandelaars

en verzorgers van het KSCC Nijmegen

Dinsdag 19 juli Start 100ste Nijmeegse Wandel 4-daagse

Vrijdag 22 juli 11.00 uur Intocht 4-daagse over ‘Via Gladiola’

19.00 uur Blarenbal en uitreiking KSCC 4-daagse

medailles

Zondag 24 juli 11.00 uur Eucharistieviering op het KSCC Nijmegen

Sluiting 4-daagse week
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DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250 024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnen-
straat 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 Jonker-
bos 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

BINNENVAART:
Bureau Telematica  010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL    06-23225399

ORGANISATIES:
Kon. BLN-Schuttevaer 078-7820565
Censis Barendrecht  0180-691420
A.S.V. Rotterdam  010-4148585
CBRB Vasteland 78 R’dam 010-7989800
Kon. BLN-Schuttevaer Gld 06-51439451
E: gelderland@bln.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   024-3292696
Rijksverkeersinspectie 026-3528911
R.W.S. Gelderland  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  010-4130030
KSCC ‘t Zuiden  0162-521782

ALARMNUMMER: 1 1 2
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:

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
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—-------------------------------------------------------
COÖRDINATIEGROEP:

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  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

Om in de agenda te
noteren

De opening van het nieuwe
KSCC-Nijmegen activiteitenjaar is

op

Dinsdag 6 september!

Colofon

Aan dit nummer werkte mee:

Lea Bom, André Raaijmakers, Peter van
Megen, Henry Mooren, Domien Thijssen


