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Van de bestuurs- en directietafel

Zondag 5 novemder is het Allerzielenviering in het
KSCC in Nijmegen en Raamsdanksveer. Mensen ko-
men samen om hun overledenen te herdenken en
herinneringen op te halen.
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Vrijwilligers gezocht voor KSCC-Nijmegen

Ons centrum is hard op zoek naar een vrijwilliger (m/v)
voor ons kantoor. Bent u degene die ons team komt
versterken of kent u iemand die enthousiast en be-
trokken is?
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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE

Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

1 november Allerheiligen
       en

2 november Allerzielen

In Nederland worden deze gedenkdagen niet meer op de boven-
genoemde data gevierd in tegenstelling tot de ons omringende lan-
den.
De bladeren vallen, het wordt kouder, winterkleding wordt uit de
kast gehaald en de verwarming is weer aan. Het is de tijd van de
spruitjes, boerenkool, peen en uienstamp met de bekende rook-
worst. Er wordt reclame gemaakt om de autobanden te wisselen en
zo gaan we de winter in.
Maar aan het begin van de maand november staan we stil bij onze
overledenen. Kerkhoven worden bezocht, graven schoongemaakt,
chrysanten erbij geplaatst en als het even kan een kaarsje in zo’n
rood houdertje: Het kerkhof komt tot leven.
Mensen komen samen in kerken en kapellen om de doden te ge-
denken en troostende herinneringen op te halen.

In ons parochie/schipperscentrum in Nijmegen en Raamsdonksveer
doen wij dit op zondag 5 november om 11.00 uur.

De namen van de overledenen worden stuk voor stuk voorgelezen,
een kaarsje aangestoken. Achter het altaar hangt een groot hart.
Daarop zijn gedachtenisprentjes en de overlijdensbrieven te lezen
met allemaal indrukwekkende teksten. Achter elke naam zit een ver-
haal, zowel van hem of haar die overleden is als over de achterblij-
vers.

Waar is de geest van de overledene? Is alles weg, is er reïncarnatie,
leeft onze geest bij God of is hij op weg naar God, naar de hemel?
Vragen waarop we nooit een antwoord krijgen. Wij kunnen ons vast-
houden aan de tekst uit de heilige Schrift, aan levens van heilige of
heiligende mensen, onze geliefde familie, vrienden.
Laatst was ik bij een uitvaart van iemand. De familie zei: dood is
dood. Het was ook doods totdat iemand in haar toespraak zei: ik
hoop dat onze overleden… vanachter een wolk ons toelacht. Er was
blijkbaar meer tussen hemel en aarde.

De dames en heren van de ‘be-
zoekersdienst ‘zullen gastheer en
gastvrouw zijn.
Zang en muziek worden verzorgd
door ons kerkkoor en Antoine
Kuenen en Marc Traa zullen o.a.
de last post spelen.
Na de heilige Mis kunnen we nog
wat met elkaar napraten herinne-
ringen ophalen. Ook dit jaar zult u
getrakteerd worden op oliebollen
geschonken door de familie
Knubben Duyts Louisa en Henrie Knubben Duyts
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Onze activiteiten

Er wordt veel werk verzet in ons KSCC en parochiecen-
trum door de tientallen vrijwilligers die zich pro Deo inzetten.

Wij zijn hun inzet gewend. Vanzelfsprekend is het niet. In de vorige
uitgave van de Christoffel Nieuwsbrief vindt u een hele opsomming
van activiteiten die ten goede komen aan de hele schippers-, ker-
mis- en circus gemeenschap.
Wij zijn blij dat er op verschillende plaatsen in Nederland ook activi-
teiten voor de binnenschippers georganiseerd worden. Bekend is na-
tuurlijk de Soos in Zwijndrecht in de aula van het Julia internaat. Maar
ook de Soos in het Maasbinnenvaart museum in Maasbracht, in het
café de Kastanje in Millingen aan de Rijn en last but not least de ac-
tiviteiten georganiseerd door de schippersvereniging Sterreschans in
Doornenburg om af sluiten met de Soos met… in het KSCC centrum
in Nijmegen. Zij worden allemaal gerund door gemotiveerde vrijwilli-
gers in en buiten de scheepvaart.

Vrijdag 10 novem-
ber worden de
vrijwilligers ver-
bonden aan het
KSCC en pasto-
raalcentrum in
Nijmegen in het
zonnetje gezet.
De voorberei-
dingscommissie
heeft een mooi
programma sa-
mengesteld.
Smartlappenstel
‘Punt en El’ zijn
hiervoor speciaal uitgenodigd. Aan een hapje en een drankje zal
het zeker niet ontbreken.
In een openingswoord zullen er woorden van dank gesproken wor-
den, zoals ook een paar gedachten over de toekomst.

Ouder Commissie Regio Nijmegen

Zondag 29 oktober was er de jaarverga-
dering oudercommissie st. Nicolaasinter-
naat in Nijmegen.
Het bestuur had de vergadering goed
voorbereid. Het resultaat was dat de ver-
gadering goed en vlotjes verliep. De ou-
ders, de leiding enook de jeugd zijn
tevreden. Dat is al heel fijn. Dat bleek ook uit de jaarrede van de
voorzitter Stella Sep Jägers. Natuurlijk is men blij dat de subsidie voor
de huisvesting van de kinderen van de vanwege hun beroep reizen-
de ouders niet beknot wordt. (Zie CN 16 pag. 10)
Vermeldenswaardig was het radio programma ‘ vroege vogels’ ra-
dio 1 op zondagmorgen 29 oktober waarin de nieuwe minister van
landbouw(Christen Unie) vertelde dat er extra aandacht besteed zal
worden aan de gezinsbedrijven in de landbouwsector. Alhoewel in
de binnenvaart het tijdperk ‘gezinsbedrijf’ bijna is afgesloten – dus
waar men aan boord leeft, werkt en recreëert, – was dit een opmer-
kelijke uitspraak. Het gezin schuift naar het centrum van de politieke
belangstelling. Het gezin krijgt weer aandacht.

Voorbereiding eerste heilige Communie en het heilig Vormsel

Vanuit het KSCC werd ook informatie gegeven: in 2018 biedt het
pastoraat ouders en jeugd de mogelijkheid mee te doen aan de
voorbereiding van twee belangrijke evenementen: de eerste heilige
Communie en het heilig Vormsel. In de loop van de volgende week
zullen de uitnodigingen aan de ouders en de jeugd verstuurd wor-
den. Op het antwoordstrookje kan men aangeven of men wel of
niet meedoet en of men het in onze parochielokatie Raamsdonks-
veer o.l.v. Jos van Dongen of de parochielocatie in Nijmegen m.m.v.
de voorbereidingsgroep o.l.v. de aalmoezenier, Theo Janssen en Ri-
nie Valkenburg. In de voorbereiding zijn de ouders de belangrijkste
spelers.
Hopelijk zullen opa’s en oma ’s en peetouders, en groepsleiding van
het internaat ook een rolletje mee willen spelen. Verdere informatie
volgt in februari. Twee data staan vast:
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10 mei: Hemelvaartsdag: eerste heilige Communie en
20 mei 1ste Pinksterdag toediening van het heilig Vormsel.

Andere informatie: Vanuit het pastoraat wordt internationaal grote
aandacht besteed aan de bevordering van onderwijs aan de schip-
pers-, kermis- en circuskinderen via ENTE.
In het Christoffel Nieuws en de website hebben wij dit al onder de
aandacht gebracht. En tot slot een woordje van dank aan allen die
zich voor onze jeugd in zetten.
Stella sloot de vergadering goed af en nodigde de aanwezigen uit
voor een drankje en hapje, een zeer belangrijk om het onderlinge
contact te versterken.

Op 10 november houdt de landelijke ouder vereniging LOVT haar
jaar vergadering in het Limena internaat de Driemaster, Boezem-
dreef 2, 2922 BA Krimpen a/d IJssel met het thema: Als de bui blijft
hangen, met als ondertitel: depressiviteit onder jongeren, een bij de-
ze tijd aangepast onderwerp.
Informatie op de website www.lovt.org

Als ouder blijft u als eerste verantwoordelijk voor de zorg voor uw
kind. De meeste ouders hebben goed contact met directie of lei-
ding van het internaat. Maar er zijn ook zaken die je gezamenlijk kunt
delen, zoals bovenstaand onderwerp.
Daarom ook vanuit het KSCC en het pastoraat de oproep: laat u
zien en horen.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

LOVT Jaarvergadering 2017

Ahoy Rotterdam

7 tot en met 10 november:
grote Ahoybeurs Rotterdam.
Dé internationale ontmoetingsplaats voor
innovatieve technologie en complexe
scheepsbouw.
Alhoewel het geen echte’ binnenvaart ‘beurs is, trekt ze veel aan-
dacht. Er zijn symposia en diverse organisaties houden hun vergade-
ringen. Op hun website vindt u de juiste informatie.

https://www.ahoy.nl/agenda.

Binnenvaart België

Tot slot: de hartelijke groeten van Pater
Jos Jehaes, hoofdaalmoezenier van de
binnenvaart in België.
Gelukkig is pater Jehaes (89)nog steeds
actief op het kerkschip Emmaus, waar hij
elke zondag voorgaat in de heilige Mis
en daarna een pintje drinkt zoals men
dat daar noemt.
Op gezette tijden ontmoeten wij elkaar
en delen en informeren elkaar en delen
elkaars ervaringen.

Een fijn weekend
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.

www.lovt.org
https://www.ahoy.nl/agenda
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Zaterdag 28 oktober 2017: 70ste Professiefeest van
zuster Maria Theresia (Gerta van Laack)

Zuster Maria Theresia is als Gerta van Laack op 18 mei 1920 in Kruinin-
gen geboren op het sleepschip Richard V. Tijdens de oorlog had ze
al besloten het klooster  in te gaan. Haar gevoel voor rechtvaardig-
heid blijkt hieruit, dat ze door de nazipolitie eens van boord werd ge-
haald, nadat er een brief van haar onderschept was, waarin ze
ongezouten haar mening had gegeven over de bezettingsmacht en
vervolgens enige tijd in Utrecht vast heeft gezeten.
Op 1 maart 1946 heeft ze zich gemeld bij het klooster van de Karme-
lieten in Hulst. Na een half jaar proeftijd als postulante werd ze “ge-
kleed” voor het jaar noviciaat. Op 28 oktober 1947 deed ze de
eerste gelofte, ook wel
genoemd de tijdelijke
professie. Nu dus 70 jaar
geleden. Na drie jaren
bevestigd in de plechti-
ge, of eeuwige professie.
Na een bezoek aan haar
gingen wij als kinderen
terug naar boord met
een zak gevuld met de
witte platte koeken met
de lege hostierondjes. Na
sluiting van het complex
in Hulst is ze  in Maastricht
gekomen, Huize Beyart,
midden in de stad.
Op haar leeftijd is ze nog
steeds helder van geest
en tijdens ons bezoek kan
ze onze gesprekken vol-
gen. Het is jammer, dat
haar gezichtsvermogen
sterk achteruit is gegaan,
maar gelukkig haar ge-
voel voor humor niet.

Therese van Laak
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Gezocht met spoed vrijwilliger (m/v)

In verband met het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd een van onze vrijwilli-
gers, zijn wij voor het kantoor van het KSCC – Nijmegen op zoek
naar een vrijwilliger voor administratief-secretariële werkzaam-
heden. De beoogde werktijden zijn voor minimaal twee dagen
in de week en in overleg vast te stellen.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit post verwerking,
adressenbestand bijhouden, en facturering.

Wij bieden:
● U ontvangt van ons een vrijwil-

ligersonkostenvergoeding.
● Ontwikkeling van uw kennis-

en (computer) vaardighe-
den.

● Een unieke werkomgeving
door de locatie van ons Schip-
perscentrum in de Waalhaven in
Nijmegen.

● Een prettige werksfeer.
Wij vragen:
● Een gedegen kennis van MS Office (vnl. Word, Excel en Out-

look).
● Nauwkeurig kunnen werken.
● Kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré.
● U bent leergiering.
● Inleving in onze doelgroep; parochianen van veelal gevorder-

de leeftijd

Hebt u belangstelling? Neem dan contact met ons op. Tele-
foonnummer +31(0)24 – 377 75 75 en vraag naar bestuursmede-
werker Tonny van der Veeken of naar aalmoezenier B.E.M. van
Welzenes. Een e-mail sturen mag ook: info@kscc.nl

Donderdag 9-11:
Soos met… uitstapje
naar De Breierij

De Breierij in Beneden-
Leeuwen is een familie-
bedrijf waar het ambacht breien nog steeds met
trots en passie wordt bedreven. De Breierij produ-
ceert voor merken, designers en bedrijven en stelt
daarnaast haar bedrijf open voor groepsbezoeken

en fabrieksverkoop.

Het plan is om het bedrijf te bezoeken en hun producten te bewon-
deren. Als er 20 of meer personen zich inschrijven voor de uitstapje
dan is er de mogelijkheid voor een modeshow.

Wilt u mee, dan is het volgende belangrijk:

● Voor het uitstapje moet u zich aanmelden. De kosten bedragen
€ 7,50 pp incl. koffie en gebak.

● Vervoer is op eigen gelegenheid. U wordt om 14:00 uur bij de
    Breierij verwacht.
● Wilt u met iemand meerijden of bent u bereid met uw auto enkele

passagiers mee te nemen: we verzamelen om 13:00 uur bij het
KSCC Nijmegen. U kunt u inschrijven door te bellen naar KSCC:
+31(0)24 - 377 75 75. Inschrijven is mogelijk t/m: maandag

    6 november.

Het adres is:
De Breierij
Van Heemstra-
weg 38
6658KH
Beneden-
Leeuwen

mailto:info@kscc.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –
vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws,

Een laagstaande zon geeft niet
alleen uitstekend weer hoeveel
stof er op de vensterbank en de
tafel ligt, maar ook worden daar-
door lange schaduwlijnen weerge-
geven.
De wintertijd begon onstuimig,
maar al snel herpakten de weer-
goden zich en was het verblijf bui-
ten de deur te doen. Het blijft
goed om te vernemen dat bijna
alle mensen verlangen naar de
buitenlucht, ook zij die door om-
standigheden niet meer mobiel
zijn. Zij vinden het bijvoorbeeld niet
erg als er een paar druppels regen
vallen.
Binnen zijn is fijn, maar buiten be-
wegen is zeker zo goed. Zeker als
het autoverkeer een beetje kan
worden gemeden zal het de lon-
gen goed doen.
Vitaminen voor het lichaam zijn als
de zonnestraal de mens opwarmt
en vitaminen voor de geest als er
mag worden bewogen.

Voor de komende twee weken staan de vol-
gende wandeltochten op het programma:

5 november
1e tocht 38e Winterwandelserie in Wijchen
 Wsv Paschalis
 Afstand: 5-10-20 km
 Startplaats: jeugdhuis Woezik
 Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
 Starttijd: 08.00 -13.00 uur
www.wsv-paschalis.eu
info@wsv-paschalis.eu

12 november
Winterserie D.E.W. Escharen in Grave
 Wsv D.E.W. Escharen
 Afstand: 5-10-15-20 km
 Startplaats: clubhuis D.E.W.
 Essinklaan 1 5361 JT Grave
 Starttijd: 08.00 -12.30 uur
 0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (hoofdzakelijk)
in Nederland worden gehouden, zoals in
Vaassen op 1 november 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

www.wsv-paschalis.eu
mailto:info@wsv-paschalis.eu
www.dew-escharen.nl
www.dew-escharen.nl
mailto: t.alders@hetnet.nl
mailto: t.alders@hetnet.nl
www.wandel.nl
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KOM VERGADEREN OP HET KSCC-SCHIPPERSCENTRUM!

Af en toe is het nodig.
Vergaderen, een bijeenkomst.
Even bijpraten, de neuzen dezelfde kant op krijgen, terug
kijken, nieuwe plannen maken.

Weg van de werkplek, weg van het drukke dagelijkse
werk.

Even in rustiger vaarwater, in een veilige haven.
De loopplank over en je zit op dat rustige vaarwater.

Aan boord van het KSCC Schipperscentrum in de Nijmeegse Waalhaven.
● Gratis parkeren
● Ideale condities voor een vruchtbare bijeenkomst of vergadering in een rustige omgeving.
● Alle faciliteiten zijn aanwezig:
● een diversiteit aan grote en kleine ruimtes
● alle technische voorzieningen van geluid tot beeld (beamer, wifi)
● lunches, hapjes, koffie, thee, een gezellige bar
● een bediening door mensen die gewend zijn het bezoekers naar hun zin te maken

Ideale condities en vooral de rust om effectief te vergaderen op een unieke plek.

Voor nadere informatie bel 024-3777575 of e-mail info@kscc.nl

www.kscc.nl

Locatie: Waalhaven 1k, Nijmegen (navigatie Havenweg).

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

OVERLEDEN:

24-10-2017: JANNEKE HOOGENDOORN. Partner van Piet Vissers. In de
leeftijd van 66 jaar. De plechtige uitvaart heeft plaatsgevonden op
28 oktober in de Franciscuskerk te Breda. Correspondentieadres:
Jabbekeplantsoen 16, 4826 AZ BREDA.

KERMIS

OVERLEDEN:

20-10-2017: HENNES HINZEN. Weduwnaar van Agnes Hin-
zen-Lutgens. In de leeftijd van 95 jaar. De crematie heeft
in besloten kring plaatsgevonden. Correspondentieadres:
t.n.v. familie Hinzen, Kitskensdal 60, 6045 EX ROERMOND.

1-11-2017: TRUIDA GÜHNEN. In de leeftijd van 71 jaar.

BINNENVAART
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3-11 Theo Buil; Mia Janssen-Verberck; mevr. v.d Geer-Janssen;
Harrie Witjes; Amber Janssen; Zr. Vincentia, pastoraal
medewerkster KSCC.

4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.
5-11 Jean-Paul Oome; dhr. Anton Wanders; Elly Lischer-Coenen.
6-11 Mevr. Mia Reymers; Chris Meering jr.; Tessa Sep, m/s "Boris";

Ilja Joosten; Tom van den Broek; Britt Sep, m/s “Rex-Rheni”.
7-11 Dhr. Lau de Bot; Hannie Boon-van Laak.
8-11 Dhr. Hendriks; Marjon Peters.
9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.
10-11 Deanne Verberck; Rosanne van den Hurk.
11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Mevr. Erzi van Angelen; Anita Brugman; Lena Broeders;

mevr. Marie Broekmeulen.
13-11 Guillaume Lischer; Carolien Meeuwsen-van Kaam; Romique
 Kropman; Theo de Goey, m/s "Maasvallei"; Wiebe Peters;
 mevr. Lenie Buil; Flora Stevens.
14-11 Dhr. Mr. Drs. Th. Wijte, landelijk voorzitter KSCC/KSW.
15-11 Dhr. Jan Peters; Frank Bos; Mary Scholten; Loena Berkers;

Wesley Scholting.
16-11 Hubert Martens; Roland Hof; Elman Schelphof; Ester Strijp;
 Ernest Roza.
17-11 Dennis Kruyt, v/h “Cinderella”; Danique Cremers.
18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.

MISINTENTIES ZONDAG 5 NOVEMBER 2017

mw. B. Muller-van Welzenes
en overleden familieleden van Welzenes-Klarenaar,
dhr. André Duijnhouwer,
Patrick Buil,
dhr. H. Reijmers sr. "La Passerelle" en Hetty van Bon-Reijmers
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’,
ouders van der Zande-van Kessel,
ouders. Scheers,
Marcel van Hees
Fam. Kees en Annie de Jager-Kuipers
Willy
Martin
Henkie

MISINTENTIES ZONDAG 12 NOVEMBER 2017

ouders Heijmen-van Ophuizen,
ouders van Gils-Luijer, en Toon en Ida van Gils
Leon Hoefnagels,
dhr. Pol Klee,
dhr. Peter de Louw en ouders de Louw
dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier,
dhr. Bertus Kerkhof,
Nancy Rensen-van de Brink, en Herman van de Brink
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* Mevr. Marian Schoenmakers – Verschuren
(v/h “Amandus II”).
MAASBRACHT, GANGBOORD 62, 6051 GK.
* Mevr. Graat – Lutgens. (LAURENTIUS ZIEKEN-
HUIS)
ROERMOND, MGR. DRIESSENSTRAAT 6, 6043 CV
* Dhr. Koos Verhoef.
BEUNINGEN, WATERDORP 38, 6642 DB.
* Mevr. Trees Rattink-van der Pluijm  (kamer
149).
GROESBEEK, ZZG HERSTELCENTRUM DEKKERS-
WALD, BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia Mer-
kelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Agnes de Bot-Joosten.
ROTTERDAM, MEEUWENSTRAAT 10B, 3071 PE.
* Mevr. Truus Wissing-Berns.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette).
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.

* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Mevr. Greet van Werkhoven.
GENDT, MARGRIETSTRAAT 16, 6691 ZR.
* Mevr. Bep Hoefnagels.
ECHT, DORPSTRAAT 59A, 6102 TS.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328
WC.
* 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.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt

gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

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

http://www.kscc.nl/binnenvaart/voor-wie-luidde-de-klok-binnenvaart/
http://www.kscc.nl/circus/voor-wie-luidde-de-klok-circus/
http://www.kscc.nl/kermis/voor-wie-luidde-de-klok-kermis/
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2017
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize
Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs,
telefoon: 06-20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2017

Zondag 10.30 uur
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT november/december 2017
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Di. 7 november 13.30 uur Modelbouw binnenvaart
Di. 21 november 13.30 uur Soosmiddag
Di. 5 december 13.30 uur Sinterklaasmiddag
Di 19 december 13.30 uur Kerstborrel
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

GEZOCHT  !!!!!
We zijn op zoek naar
muzikale kinderen
die een instrument
bespelen en willen
meespelen (of mee-
zingen) tijdens de
KinderKerstviering/
Herdertjesmis op
zondag 24 decem-
ber 2017 om 18:00
uur aan boord van ons KSCC Schipperscentrum Nijmegen.
Als je wilt meespelen of zingen graag even een berichtje aan
het KSCC: Telefoon: +31(0)24-377 75 75; E-mail: info@kscc.nl

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  november/december 2017
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 30 november 14.00 uur Soosmiddag
Do. 28 december 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

KSCC KERSTDAGTOCHT NAAR ESSEN

Op woensdag 6 december 2017. Vertrek: 9.00 uur vanaf KSCC
Schipperscentrum Nijmegen.
Terugreis: vertrek om 18.00 uur uit Essen naar Nijmegen.
De kosten voor deze kerstdagtocht naar Essen zijn € 20,- per
persoon. (inclusief groepsverzekering).
U kunt zich aanmelden voor deze dagtocht via Cora Peper-
kamp, 06-54971016 of via het KSCC Schipperscentrum,
024–3777575.
Na aanmelding s.v.p. contant betalen aan Cora of het be-
drag in gesloten enveloppe afleveren op het Schipperscen-
trum.

mailto:schre165@planet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:info@kscc.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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De kaartverkoop voor het kerstbal Paramont is van start gegaan.
Dit jaar wordt het gehouden in het sfeervolle ARA-hotel te Zwijn-
drecht.

Het Ara heeft elke jaar mooie gedecoreerde sfeervolle kerst aankle-
ding op de locatie. Geheel in stijl in wat wij u willen geven ter voor-
bereiding aan uw kerstsfeer.
Het kerstbal zal plaatsvinden op zaterdag 16 december.
Aanvang 20.00 uur en duurt tot 1.30 uur.
Adres: Hotel ARA  Veerweg 10, 3336 LM Zwijndrecht
De muziek wordt verzorgd door Mid.Life
Entreeprijs: € 25,-.
Ook kunt u overnachten in het hotel als u niet meer naar huis wilt rij-
den. Telefoon voor overnachtingsaanvraag    +31(0)78 - 623 17 80.

Helaas hebben wij geen extra overnachtingsarrangement kunnen
regelen daar het hotel in deze periode genoeg boekingen heeft.
Het Ara biedt wel een kerstdiner aan tegen een gereduceerde prijs.
Op vertoon van de PM-entreekaart wordt een 3 gangen menu à
€ 27,50 per couvert met de keuze voor vlees of vis aangeboden.

Op 18 november as. is er een PM-avond in het Develpalviljoen in
Zwijndrecht. Op deze avond kunt u de entree kerstkaarten kopen.
Niet in de gelegenheid. Dan is Laura is te bereiken op de Binnen-
VaartSoos, koor en andere bijeenkomsten. Telefoon Laura +31(0)78 –
618 13 54

Wilma verkoopt de kaarten bij betalingsoverdracht.
U stuur een mail of telefoontje naar Paramont.zdrecht@gmail.com
of telefoon +316 – 15 06 35 39 en +31(0)78 – 610 63 58 voicemail met
de aanvraag van het aantal kaarten en uw naam.

Schippersdansavond ‘Paramont’ Zwijndrecht
organiseert dansavond op zaterdag 18 november

‘Paramont’ Zwijndrecht hebben weer een schitterende dansavond
voor u georganiseerd.

Kom op zaterdag 18 november om 20.00 uur naar het Devel-
paviljoen, Parklaan 1 te Zwijndrecht. De toegangsprijs is € 10,-

De volgende avond is het traditionele kerstbal op zaterdag
16 december om 20.00 uur.

Paramont.zdrecht@gmail.com
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN november 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 Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zo 5 november 11.00 uur Allerheiligen-Allerzielen H. Mis m.m.v. Antoin Kuenen, Marc Traa en het
KSCC -koor o.l.v. Gerard Verschuren

Ma. 6 november 11.00 uur Coördinatievergadering
Di 7 november Bespreking/voorbereiding FORUM Monaco

Do. 9 november 14.00 uur Soos met… Bezoek aan de Breierij in Beneden-Leeuwen. Aanmelden
bij KSCC mogelijk t/m maandag 6 november

Vr. 10 november 10.00 uur LOVT Jaarvergadering Driemaster internaat Krimpen a/d Ijssel
Vr. 10 november 19.00 uur Vrijwilligersavond m.m.v. Smartlappenstel ‘Punt en El’
Za. 11 november Feest van St. Maarten
Do. 23 november 19.30 uur Vergadering BLN-Schuttevaer ZON
Vr. 24 november Schoentje zetten voor de kinderen
Zo. 26 november 12.15 uur Aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten in de Waalhaven Nijmegen
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Ook dit jaar is het mogelijk om een
cursus reanimatie en AED te volgen
op het KSCC Schipperscentrum in
Nijmegen.
De cursus wordt verzorgd door Tessa Zijl-
stra en vindt op vrijdag 22 december
plaats van 10.00 tot 12.00 uur.
In de cursus komt aan bod
● Hoe u een hartstilstand herkent en

wat te doen?
● Hoe te reanimeren?
● Hoe u een AED aansluit en bedient
Wilt u zich opgeven? Dat kan via de
mail of telefoon.
info@cuorereanimatie.nl
+31(0)6 - 23 22 50 87
Meer informatie:
http://cuorereanimatie.nl/

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@cuorereanimatie.nl
http://cuorereanimatie.nl/
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Oproep aan ouders ! ! ! !

Op zondag 26 november bezoekt Sinter-
klaas het KSCC in Nijmegen

Als u wilt dat uw kind uitgenodigd wordt
om bij de Sint te komen hebben wij eni-
ge informatie vooraf nodig.

Stuur a.u.b. een e-mail aan
nataschalischer@hotmail.com of geef een
briefje af op het KSCC Schippers-
centrum Nijmegen.

Vermeld daarin de volgende gegevens
van uw kind:

● voor en achternaam;
● evt. naam schip;
● leeftijd;
● naam school en/of internaat en groep;
● wil wel/geen liedje zingen voor sinterklaas;
● evt. aanvullende opmerkingen.

mailto:nataschalischer@hotmail.com
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Plaza - plenair
v.a. 09.30 uur Inloop en koffie

10.00 u Welkom en opening door Bernhard van Welzenes, direc-
teur KSCC

10.00 - 16.00 u Informatiemarkt rondom het Plaza
10.15 - 10.35 u AIS/ECDIS
10.40 - 11.00 u E-meldplicht Tankvaart – RWS Brian Vrijaldenhoven
11.05 - 11.25 u Cybercrime
11.30 - 11.50 u Privacy
11.55 - 12.15 u Jong BLN. Wie zijn zij en wat doen ze
12.15 - 13.30 u LUNCH in Plaza - plenair

Uitreiking Binnenvaart Telematica Award 2017
Demo in de haven door fa. Hoenderop

13.45-14.45 Workshops in bovenzalen
De workshops starten in beide zalen om 13.45 en stoppen om 14.45
Bibliotheek (locatie: bovendek)
13.45 - 14.15 u AIS/ECDIS
14.15 - 14.45 u E-meldplicht Tankvaart – RWS Brian Vrijaldenhoven
A Derksenzaal (locatie: bovendek)
13.45 - 14.15 u Cybercrime
14.15 - 14.45 u Privacy

Plaza - plenair
15.00 -15.25 u Smart Shipping door Frank van der Meer
15.30 - 15.50 u CoVadem App demo door Meeuwis van Wirdum

16.00 - 17.00 u Evaluatie van deze dag middels een App
Afsluiting en receptie

Programma Telematicadag

Donderdag 28 december 2017 – KSCC Schipperscentrum Nijmegen

Wijzigingen voorbehouden

Dagvoorzitter: Henk van Laar

INFORMATIEMARKT - gehele dag (Plaza)
Deelnemers
Stichting Abri Administratie en advieskantoor Binnenvaart
BICS Helpdesk Hulp bij elektronisch meden
Binnenvaart Netwerk
Diensten WIFI in binnenhavens

Bureau Voorlichting
Binnenvaart Promotie voor de binnenvaart

4COM Mobiele dienstverlening voor de binnenvaart
Faytech Nederland Touchmonitoren en pc’s
Hoenderop Het complete reddingsvest voor de binnenvaart
LogoS Calculeren op basis van duidelijke marktinformatie
Periskal/Noordersoft Navigatiesoftware en aanverwante diensten
Stentec Navigatiesoftware

Waar: KSCC Schipperscentrum Waalhaven 1k (navigatie: Havenweg)
6541 AG Nijmegen.
Hoe laat: 9.30 tot 17.00 uur. Toegang gratis. Aanmelden niet nodig, maar
het is fijn als u even laat weten dat u komt.
Stuur een e-mail: bureau.telematica@binnenvaart.org

mailto:bureau.telematica@binnenvaart.org
mailto:bureau.telematica@binnenvaart.org
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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
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.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
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