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Van de bestuurs- en directietafel
Nieuwe vlag KSCC. De familie Mooren van Spes Nova
heeft de nieuwe vlag geschonken in de kleur van Nijmegen: rood zwart. Met Henry hebben wij hem officieel in top gehangen.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Koningsdag 27 april 2018

Vlag KSCC

Tevredenheid alom over het koningspaar Willem Alexander en
Maxima.

Maandag 30 april: de nieuwe vlag van het KSCC Nijmegen in
Top.
De familie Mooren van Spes Nova heeft de nieuwe vlag geschonken in de kleur van Nijmegen: rood zwart. Lang was de
kleur geel zwart (de kleuren van Arnhem en u weet hoe gevoelig dat ligt), maar een aantal jaren geleden is Nijmegen
weer teruggegaan naar haar oorspronkelijke kleuren.

Tijdens het bezoek aan Groningen was dit duidelijk te merken.
Groningen had dit bezoek perfect voorbereid en in het bezoek
de ups and downs van de stad goed duidelijk gemaakt. Misschien is het u ook opgevallen. Tijdens het gesprek van koning
Willem Alexander met de gedupeerden bleef de microfoon
openstaan.
De koning sprak zijn medeleven uit en het bleek dat hij al diverse gesprekken met gedupeerden had gehad, maar dat hij ook
vond dat deze zorg met heel Nederland gedeeld moest worden. Goed dat wij dit allemaal konden horen, want we horen
de berichtgeving wel, maar dat besef je pas wanneer je zelf
getroffen bent.
Bij elkaar was het een heel goed en menselijke bezoek

Met Henry hebben wij hem officieel in top gehangen.
Binnenvaart: het KSCC is er en
KSCC laat je zien.
Wilt u zo’n vlag.?
In deze Christoffel Nieuwsbrief
kunt u lezen hoe u in het bezit
ervan kunt komen.
Familie Mooren: dank je wel.

Een warm weekend toegewenst.
B.E.M. van Welzenes, sdb
Landelijk aalmoezenier,
directeur KSCC-Nijmegen
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Lintjesregen

Natuurlijk was dit jaar ook weer de traditionele lintjes regen.
In Zwijndrecht waren er 24 decorandi, 19 werden benoemd tot
lid in de orde van Oranje Nassau, 5 tot Ridder in deze orde.
Vier personen die tot Ridder werden benoemd, kwamen uit de
binnenvaart:
● Johan Muller van de duwbakken vereniging,
● Henk Wanders, bekend vooral van de “Jowi “ en
● Elbert en Wilma Vissers.
Het was leuk te horen hoe onder welke smoes de decorandi
naar het gemeentehuis werden gelokt.
De lintjes werden uitgereikt door burgemeester D.J. Schrijer in
een prachtig versierde Bethelkerk: een sfeervolle ambiance,
mooie muziek, een blaasgroep, orgel etc.
De plechtigheid werd afgesloten met een aantal oer Hollandse liederen en het Wilhelmus, dat uit volle borst werd gezongen. Het oranjebittertje, lekkere broodjes en drankjes
ontbraken niet. Het hele programma stond in een mooi verzorgd programma boekje.

Dodenherdenking
4 Mei dodenherdenking om 20.00 uur, 2 minuten stilte. In de
media wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp ’Vrijheid’. Er zijn steeds minder mensen die kunnen vertellen hoe
het was en de oorlog kunnen herinneren. Er is heel veel literatuur verschenen over dit onderwerp. Ook mensen uit de binnenvaart hebben hun belevenissen op schrift gesteld. o.a.
Harry Broekmeulen voorheen van de Cornelis B uit Nijmegen.
De gemeente Nijmegen heeft in een brief aan alle kerken gevraagd de klokken gedurende 14 minuten en 30 seconden te
luiden.
Traditie getrouw wordt de vlag half stok gehangen om hem op
Bevrijdingsdag 5 mei in top te hijsen als teken dat wij blij zijn in
een vrij land te wonen. Daar moeten wij zuinig mee omgaan
en blijven investeren in de jonge mens.

← terug naar pagina 1
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Landelijke bestuursvergadering KSCC en parochie

Het bestuur komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen. Veel zaken passeren de revue: personeelsbeleid, de wet op de privacy welke
op 25 mei a.s. van kracht wordt, toekomstvisie, publiciteit en media.
Omdat de heer Jan Roest als directeur van
de Rijdende School met pensioen is gegaan en hij ook zijn plaats in het bestuur
van het KSCC en de parochie heeft opgegeven heeft hij wel gezorgd voor een goede opvolger: Nora·Booij. Zij volgt Jan Roest
op. Wij zijn blij met
een vertegenwoordiging van de
Rijdende School:
onderwijs is een
speerpunt in het
sociaal pastorale
werk voor kermis
circus en binnenvaart. Te zijner tijd
zullen wij officieel
afscheid nemen van Jan Roest.
Het ingaan van de wet op de privacy op
25 mei a.s. nam een belangrijk deel van de
vergadering in beslag. Er was veel voorwerk verricht en op veel plaatsen en via
veel sites wordt informatie geboden. Dit
alles moet geënt worden op ons landelijk
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en regionaal werk van het KSCC en parochie.
Het punt financiën komt ook altijd uitvoerig
aan de orde.
Er wordt hard gewerkt om het KSCC en de
parochie financieel gezond te houden. E
wordt gedacht aan de toekomst: het sociaal pastorale werk vraagt continuïteit.
Daarom wordt er gezocht naar ondersteuning of opvolging. En dat kost geld. Dat
vraagt ondersteuning van een ieder: elk
materieel en immaterieel steuntje is van
harte welkom.
Jeanneke Wijnen had een vreugdevolle
mededeling: het KSW Rotterdam deed een
schenking van € 2.5.00,00 voor de Prins Willem Alexander. Tevens maakte zij bekend
dat het KSW Rotterdam de kosten zou betalen (een dikke € 10.000, voor de aanleg
zonnepanelen op het Schipperscentrum te
Nijmegen. Ook werd het geld van de Grote Clubactie, te weten een bedrag van €
4.500.00 die wij door gezamenlijk loten te
verkopen bij elkaar hebben gebracht,
naar ons overgemaakt t.b.v. de PWA-vaarreis voor zieken.
We hebben het bestuur van het KSW Rotterdam al mondeling dank gezegd, maar
we zullen deze dank ook in een brief tot uit
drukking brengen.

Intussen
De Prins Willem Alexander ligt op dinsdag 2 mei in de haven van Maassluis.
In de mast ziet u de nieuwe KSCC-vlag.
Meer aandacht voor de PWA-vakantie
2018 in de volgende Christoffel Nieuwsbrief

← terug naar pagina 1
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Chapiteausleutel
Op zaterdag 21 april
2018, Wereld circus
dag, ontving B.E.M.
van Welzenes sdb bij
Circus Freiwald uit
handen van de
voorzitter van het
VNCO, de heer Marcel van den Ende te
Drunen de Gouden
Chapiteausleutel
voor zijn tomeloze
inzet voor het circus
in Nederland en de
rol die hij speelt bij
het verbinden van
deze sector.
Foto’s: Frank Veldkamp

← terug naar pagina 1
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KOKEN MET
RIET

Courgettecake met yoghurt en citroen

Dragon-Kipsalade

benodigdheden:

benodigdheden :

250 gr zachte boter, 150 gr witte basterdsuiker, 3 eieren, rasp
en sap van een citroen, 100 ml volle yoghurt of Griekse, 1 courgette, fijn geraspt, 250 gr zelfrijzend bakmeel. cakevorm ingevet.

500 gr kipfilet, 2 el olijfolie, 150 ml witte wijn, 3 bosuitjes in ringen,
zout en peper, 150 gr volle yoghurt, 75 gr mayonaise, 1 kleine
rode ui, in dunne ringen, 1 el verse fijngehakte dragon of 2 tl
gedroogde dragon, voor erbij ; gemengde sla, met vinaigrette,
partjes bietjes, zilveruitjes, augurkjes en hummus.

bereiding:
bereiding:
Verwarm de oven voor op 160°. Klop met een mixer de boter
met de basterdsuiker romig. Voeg een voor een de eieren toe
en klop tot een luchtige witte crème. Voeg de citroenrasp en
sap en yoghurt toe en klop tot alles goed is gemengd. Roer
met een lepel de courgette erdoor en breng op smaak met
een snuf zout. Zeef het bakmeel boven de kom en klop het
snel erdoorheen. Giet
het beslag in de cakevorm en bak de cake in
het midden van de
oven in circa 1 uur
gaar. Neem de courgettecake uit de oven
en laat even afkoelen.

Verwarm de oven voor op 180°.
Doe de kipfilets in een ovenschaal,
besprenkel met olijfolie, zout en
peper en schep om. Overgiet nu
met de witte wijn, bestrooi met de
ringetjes bosui en dek de schaal af
met aluminiumfolie. Bak de kip in
circa 30 min gaar in de oven. Laat
afkoelen. Snijd het kippenvlees in
blokjes en meng deze met de yoghurt, mayo, dragon, en rode ui.
Breng op smaak met peper en
zout en zet koud weg tot gebruik.
Verdeel de salade over de borden
en garneer met slablaadjes partjes
biet, augurkjes, uitjes en een lik
hummus.

← terug naar pagina 1

Veilig paspoortkopie
De vakantie staat voor de
deur. Heerlijk, een reis boeken, naar de camping of
hotel. En dan weer de vraag
of u een kopie van uw paspoort wil opsturen ter bevestiging. Het is niet slim om een
kopie op te sturen, maar u wilt ook op vakantie. Wat te doen? Hieronder meer uitleg en over wat u kunt doen om fraude te
voorkomen. De overheid heeft een app
ontwikkeld waarmee u een kopie veilig
maken.
Hoe voorkom ik fraude met een kopie
van mijn identiteitsbewijs?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af.
Ook niet als een organisatie vraagt om
een kopie voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. Laat u
toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan
een veilige kopie en dek uw Burgerservicenummer (BSN) af. Of maak een kopie
met de KopieID-app.
Fraude met identiteitsgegevens
Bij identiteitsfraude maakt iemand anders
dan uzelf gebruik van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van
uw identiteitsbewijs. Met uw naam, geboortedatum en
Burgerservicenummer kunnen fraudeurs
een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u

Christoffel Nieuws pagina 7
rekeningen ontvangt
voor zaken die u niet
heeft gekocht. Laat uw
ID-kaart niet zomaar
kopiëren. Voorkom
identiteitsfraude met
een kopie van uw legitimatiebewijs.

Verplichte kopie identiteitsbewijs
Slechts enkele organisaties zijn verplicht om een kopie van uw ID-kaart
te vragen. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, banken, notarissen,
casino’s en levensverzekeraars. Uw
werkgever moet in de loonadministratie een kopie van uw ID-bewijs
bewaren. En een bank voldoet zo
aan de identificatieplicht. Het bedrijf
of de organisatie moet u informeren
over de wettelijke verplichting. Meer
informatie over de wettelijke regels
voor het overnemen van persoonsgegevens of kopiëren, scannen of
uitlezen van
identiteitsdocumenten staat op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fraude identiteitsbewijs
voorkomen
Geef nooit zomaar uw
identiteitsbewijs af. Ook
niet als een organisatie
een kopie wil maken.
Ga eerst na of de instantie een kopie mag
maken van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs (zie kader). In de praktijk vragen veel
organisaties om een kopie. Maar vaak is
registratie van het soort legitimatiebewijs
en het documentnummer voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

Veilige kopie identiteitsbewijs
Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw
Burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
• Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.

• Schrijf

in de kopie dat
het een kopie is.
• Schrijf in de kopie voor
welke instantie of welk
product de kopie is bedoeld.
• Schrijf in de kopie de
datum waarop u de
kopie afgeeft.

Veilige kopie maken
met KopieID app
Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met
hulp van de KopieID
app beveiligen. Zo staat
u niet meer persoonlijke
informatie af dan strikt
nodig. U kunt de KopieID
app downloaden in de Apple App
Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Lees meer over deze app op deze website van de overheid.

← terug naar pagina 1

WANDELNIEUWS

Beste
wandelvriendinnen en
–vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

Prachtig is het als mensen op zoek naar
een vaste of nieuwe woonstek kijken naar
de natuur en een open landschap in de
nabije omgeving. Daarvoor leent zich een
rivierenlandschap zich al snel voor, zeker
als we nagaan hoeveel natuurontwikkelingen in en langs waterstromen er zijn of worden gecreëerd. Een wandeling is dan al
snel opgepakt en een frisse neus binnen
handbereik. En met een beetje vindingrijkheid is een combinatie van natuur en
stadsschoon goed te maken. Al van heel
lang her vestigden mensen zich aan het
water, omdat via die weg goederen vrij
eenvoudig konden worden vervoerd. Dus
oude woonkernen hadden een band met
het water, ook omdat voor de vele andere
doeleinden van water een grote afstand
onhandig was.
Het werd al eerder geschreven: de website
van de KSCC-verzorging is weer in de lucht
met de aanmeldingsmogelijkheden:
www.ksccvierdaagse.nl. Er is al veertig jaar
een breed pakket aan diensten om het de
vierdaagseloper uit de binnenvaartwereld
nog beter mogelijk te maken succesvol
deel te nemen. Aanmelding kan uiteraard
digitaal, dus via de genoemde site, maar
het mag ook via 024-3777575.
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Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het programma:
5 en 6 mei
26e Internationale Bosbesjestocht in Groesbeek
Wsv De Bosbesjes
Afstand: 5-10-15-20-25-30-35-40 km
Startplaats: de Sleutel
Bredeweg 71 6562 DC Groesbeek
Starttijd: 07.00 – 14.00 uur
024-3973651
www.bosbesjes.nl
info@bosbesjes.nl
12 en 13 mei
Campustocht in Wijchen
Wsv Campus Wijchen
Afstand: 5-10-15-20-30-40 km
Startplaats: sportcentrum Arcus
Campuslaan 14 6602 HX Wijchen
Starttijd: 08.00 - 12.00 uur
06-23258462
wsvcampuswijchen@gmail.com
Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Beek op 5 en 6 mei, in Oeffelt op 6 mei,
in Oene op 10 mei (Hemelvaartsdag), in
Wageningen op 12 mei en in Afferden op
13 mei 2018.
Een hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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De
Voorbereidingen
De voorbereidingen
voor de Eerste Communie en het Heilig
Vormsel zijn in volle
gang.
Op Hemelvaartsdag
10 mei ontvangen drie
kinderen hun Eerste
Communie. Aanvang
van de h. Mis is om
11.00 uur. Op Eerste
Pinksterdag 20 mei
ontvangen vijf kinderen het Heilig Vormsel.
Aanvang van deze h.
Mis is ook om 11.00 uur.
Het is niet alleen voor
familie, iedereen is van
harte welkom om deze
heilige Missen bij te
wonen.
Foto’s: Tessa Verlaan

← terug naar pagina 1
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Rijkswaterstaat zet in op veilig snel varen
Nu het in heel Nederland meivakantie is, barst ook het pleziervaartseizoen weer bijna los. Als het mooier weer wordt, gaan
weer veel recreanten het water op. Rijkswaterstaat vraagt dit
jaar extra aandacht voor de (spel)regels rondom snelvaren.
Met een snelle motorboot, zoals een speedboot, rib, waterscooter of jetski, het water op is voor veel mensen geweldig. Mobiel
verkeersleiders van Rijkswaterstaat zien tijdens de reguliere patrouilles en handhavingsacties echter dat veel bestuurders zich
bewust of onbewust niet aan de regels houden. Om het voor
alle vaarweggebruikers leuk en veilig te houden, zetten we de
belangrijkste (spel)regels op een rij.
Als schipper van een snelle motorboot/waterscooter:
•
ben je tenminste 18 jaar;
•
heb je een geldig vaarbewijs (aan boord);
•
heb je een registratiebewijs van je vaartuig (aan boord);
•
houd je je aan de snelheidsregels;
•
heb (en gebruik je) een dodemanskoord (of vergelijkbare
voorziening) op je vaartuig, dat ervoor zorgt dat de motor
automatisch afslaat als je plotseling overboord valt;
•
draag je een reddingsvest als je het vaartuig staande be
stuurt;
•
heb je voor elke opvarende een reddingsvest binnen
handbereik.
Waar mag je snel varen?
Op het water geldt voor snelle motorboten een landelijke maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Sneller varen mag in de
speciaal aangemerkte snelvaargebieden. Een overzicht van de
snelvaargebieden en gebieden waar je mag waterskiën is te
vinden in de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 en
op de overzichtskaart snelvaargebieden van Varen doe je Samen. De bebording langs de vaarweg is altijd leidend.

Op de uitkijk
Voor waterskiën gelden dezelfde regels als voor het varen met
een snelle motorboot. Aanvullend daarop geldt dat tijdens het
waterskiën, behalve de bestuurder en schipper van de boot,
een extra persoon van ten minste 15 jaar aan boord moet zijn.
Deze let als uitkijk voortdurend op de skiër(s) en de directe omgeving.
Houdt het leuk en veilig
Deze (spel)regels voor snel varen gelden voor alle kleine schepen die korter zijn dan 20 meter en sneller kunnen varen dan 20
kilometer per uur, dus ook voor waterscooters en jetski’s. Rijkswaterstaat roept schippers van snelle motorboten op rekening te
houden met andere recreanten op het water, hen niet te hinderen door veel herrie of golven te maken en ze niet in gevaar te
brengen.
Mobiel verkeersleiders op het water geven voorlichting en handhaven als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) de regels.
Meer informatie over veilig varen op de (rijks)vaarwegen is te
vinden op www.rws.nl/recreatievaart en
www.varendoejesamen.nl.
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OVERLEDEN
2018-04-20 Op vrijdag 20 april is op de leeftijd van 87 jaar overleden
Heleen Kievits-Hägler. Echtgenote van Gerard Kievits †. De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 25 april in de parochiekerk H.
Antonius van Padua te Millingen aan de Rijn. Aansluitend is zij ten ruste gelegd op de gemeentelijke begraafplaats aan de Vossengraaf 1
te Millingen aan de Rijn. Correspondentieadres: Mozartstraat 40,
6566 DP Millingen aan de Rijn.
VERHUISD
2018-05-07 Wim en Leonieke Wanders – Peters gaan per 7 mei verhuizen van Wintertaling 9, 6601 DZ Wijchen naar Schoolstraat 6A, 6641
DC Beuningen.
JUBILEUM
2018-05-03 Op donderdag 3 mei zijn Cor en Sybilla SepTonissen (m/s “Fergus”)60 jaar getrouwd. Correspondentieadres: Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
1958-2018

← terug naar pagina 1
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Hans Valk; Sjef Viergever; Cas Viergever; Antoine Bos;
Manuela Driessen, m/s "Berdina".
Wim Wanders, m/s “Torrent” en Peter Wanders, v/h “Sianto”;
dhr. Rob van de Donk, van duwboot “Amigo”;
mevr. Anita de Jong.
Willy Kersten; Merijn Broeders; Patrick Wennekes.
Ton Zwaans; Eloy Lischer, m/s “Ilze”; dhr. Sjef Bom.
Monique Bosman; mevr. Adams-de Leeuw; Noa Poppelier.
Jan Buil, m/s "Aurora”; L. Brugman-Stenssen v/h “Gerlie”;
Lilian van Bernebeek; An-dres van Ingen; Gerda Zwaans;
Erica Bouwman; mevr. Miep Wennekes-Heijmen.
Richard Driessen; Demi van Tiem.
Mevr. Jessica Verberck-Minnema; mevr. Nadine Mooren,
m/s "Prudentia"; Herman v.d. Wijgaart m/s “Jasmijn”;
Liane Pauwels; Juul Nuij.
Dhr. Joop van Megen.
Heinz Valk m/s “Kim”; Mandy van Thiel m/s “Kronenburg”;
Loraine van Meegen.
Annemiek Bosman-Nuy, m/s “Tonny”; Joep Nuy;
Hans Jacobs van Pandora.
Patricia Broeken; Berdina van Megen-Burgers.
Elwin Buil; Marietje v.d. Wijgaart-Derksen m/s “Jasmijn”;
Sjaan Blom; Rosalie Heijmen.
Rens van Dode¬waard, m/s "Felix"; Kevin en Kim Stobbelaar.
Hans Vermeeren; John Lischer; dhr. Frans de Vroedt.
Yvonne Bruins-Theunissen; Iris Jansen; Mick Wigman.

MISINTENTIES ZONDAG 6 MEI 2018
Mevr. Heleen Kievits - Hägler,
Mevr. Miek Broekmeulen – Tonissen
Tjek van Ophuizen
ouders de Jong-van den Berg “Stella Maris’
en Kees de Jong en Jan Kersten
ouders van Gils-Luijer, Geoffrey Keizer ms. Avanti,
dhr. Harry Mooren en Nelly Mooren, ouders Geutjes-Zingel
dhr. J. van der Hoeven v/h Bituma l.
Jubileum 60 jaar getrouwd Cor en Sybilla Sep - Tonissen

MISINTENTIES ZONDAG 13 MEI 2018
Magda Sipkema, dhr. G. van Laa,
pater Sjef van Dooren sdb., ouders de Bot-Neff
Nancy Rensen-van de Brink en dhr. Herman van de Brink
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’
mw. Paulina Wams-van Steen v/h ms. Dieu Donné en
Han Dane en Adri van Thiel
dhr. P. Blom en Piet Gradussen
ouders Wanders-Booltink
dhr. Kris van Meel, dhr. J. Hoefnagels
dhr. Jan Kruisinga, dhr. Pol Klee
dhr. Leon Leijten, dhr. Piet van Megen
dhr. Johan van Zijl

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN

* Dhr. Frans Huibers (kamer 205).
NIJMEGEN, HOSPICE BETHLEHEM,
SINT ANTHONIUSPLAATS 10, 6511 TR.
* Dhr. Peter Klarenbeek (route 531).
NIJMEGEN, RADBOUD UMC, GEERT
GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
* Dhr. Wim Wanders, m/s Torrent, herstellend.
NIJMEGEN, POSTBUS 390, 6500 AJ.
* Dhr. Joop Oudsen, verpleeghuis Randerode (3e verdieping – kamer 5).
APELDOORN, ZUSTER MEIJBOOMLAAN 10,
7334 DV.
* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27, D-47533
KLEVE-DONSBRUGGEN
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia
Merkelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.

* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Dhr. Jan Heijmen (v/h Stoomerette)
en mevr. Greet Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN
95, 6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.

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 momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.

← terug naar pagina 1
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Privacy
U hebt het vast al wel voorbij zien komen. Het krijgt nu veel
aandacht in de media – de nieuwe Europese privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG)
die op 25 mei van kracht wordt.
Deze nieuwe wet heeft ook gevolgen voor de Landelijke Parochie en voor de Stichting LKSCC. We beschikken immers over
de naam, adres en woonplaats-gegevens van onze parochianen. Of over uw e-mailadres om u deze Christoffel Nieuwsbrief
te kunnen toezenden of om u op de hoogte te houden van
allerlei nieuwtjes.
Wij zijn er mee bezig om in mei te kunnen voldoen aan de
nieuwe eisen gesteld in de AVG. Niet dat we nu geen rekening
met uw privacy houden, zo geven we nooit zonder overleg
met u uw adres en telefoonnummer aan derden. Met de invoering van de AVG krijgt u meer rechten en onze parochie en
stichting meer plichten. Dat vergt enige aanpassingen in onze
organisatie.
Indien u informatie wilt hebben over welke gegevens wij van u
hebben en/of gegevens wilt aanpassen en/of wilt laten verwijderen dan dient u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
U kunt uw mail sturen naar info@kscc.nl of een brief sturen aan
Stichting KSCC, Postbus 390, NL-6500 AJ Nijmegen.

← terug naar pagina 1
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Toekomstige kosten van zorg

Vele ouderen denken na over wat “de toekomst brengen moge”.
De eigen/persoonlijke omstandigheden maar ook de
waarnemingen binnen de eigen familie- en vriendenkringen geven
regelmatig aanleiding tot zorg.
“Wat betekent dit voor mij, ik kan er ook zomaar mee worden geconfronteerd” is dan ook een veel gehoorde opmerking. Naast die
persoonlijke overwegingen, spelen ook de financiële aspecten die
hiermee gepaard kunnen gaan.
Hoogte van inkomen én (belastbaar) vermogen zijn (sinds 2015)
onderleggers voor berekeningen van de “eigen bedragen” in de
zorgkosten (thuiszorg of in het ergste geval opname in een verpleeginrichting). Deze eigen bijdragen (die kunnen oplopen tot boven de € 2.300,-- per maand) zijn beïnvloedbaar door (tijdig) het
vermogen terug te brengen.
Dit is uiteraard wettelijk toegestaan.
De inkomens en het vermogen van 2 jaar vóór de eigen-bijdrageberekening zijn van toepassing (dus van 2016 indien u dit jaar zorg
nodig heeft).
Voor kortdurende externe zorg en voor thuiszorg gelden weer andere eigen-bijdrage-normen.
Het bovengenoemde “terugbrengen van vermogen” kan door:
● opeten
● schenkingen.
Het is nuttig om met vertrouwensmensen dit soort (intieme) zaken te
bespreken. Dit kan een mentale rust geven omdat zaken tijdig zijn
besproken en geregeld.
Wim Onderdelinden
www. stichtingabri.nl

← terug naar pagina 1
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018
Zondag
Woensdag
Di. 8-5

Ma. 21-5

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge14.00 uur
opend.
09.00 uur Dagtocht naar Aken. (Volgeboekt)
Fietsen 2e Pinksterdag 21 mei vertrek 14.00
uur vanaf de parkeerplaats bij Boelaars
aan de Koningsdijk in Raamsdonksveer
14.00 uur waar we ook weer terug komen rond 17.00
uur en dan daar een hapje eten.
Aanmelden bij Thieu v.d. Zande
Tel. 0162 – 51 77 56

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op
het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Elke laatste
vrijdag van 19.30 uur
Gezellige vrijdagavond
de maand
Tentoonstelling ‘Doornenburg voor anker’
Za. 26-5
10.00 uur- georganiseerd samen met Historische Kring
Zo. 27-5
17.00 uur
Doornenburg in het Ontmoetingscentrum.
Lees meer informatie op pag. Xx
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2018
Elke derde zondag van de
maand

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

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT mei 2018
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Di. 15-5

13.30 uur

Binnenvaartsoos

Contactpersoon voor Zwijndrecht: Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 17-5

13.00 uur

Verrassingsdagje ter afsluiting van het Soosseizoen.
Meer informatie ga naar de KSCC website

Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com
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Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
19.00 uur
10.00 uur

Vr. 4-5

12.00 uur

Zo. 6-5

12.00 uur
LAST uur
AFGE12.30
07.00 uur

Do. 10-5
11.00 uur

Eucharistieviering
Stafvergadering
KSCC Gymnastiek
Repetitie Waalkanterskoor
Repetitie KSCC koor
Verzorgen Christoffel Nieuwsbrief (even weken)
Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
PWA Vaartocht. Aankomst en ontschepen in
Arnhem - Rijnkade
Voorbereiding voor de Eerste Communie
Voorbereiding voor het Heilig Vormsel
Hemelvaart
Wandelen in de Haterse Vennen. Aansluitend h.Mis
bij de ruïne bij de lapjesboom. Daarna eten in restaurant St. Walrick.
H. Mis. Drie kinderen ontvangen hun Eerste H. Communie.

Vr. 11-5
Zo. 13-5

Kantoor gesloten
Moederdag

Do. 17-5
Vr. 18-5

IVR congres Straatsburg

Zo. 20-5

Ma. 21-5

11.00 uur

11.00 uur

Eerste Pinksterdag
H. Mis. Vijf kinderen ontvangen het Heilig Vormsel
Tweede Pinksterdag
Kantoor gesloten
H. Mis met een optreden van het mannenkoor
Vox Virorum

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

De kleuren van Nijmegen in top
Het is al weer heel veel jaren
geleden dat er op het
KSCC-Schipperscentrum tafelvaantjes van KSCC/KSW
kwamen in de nieuwe Nijmeegse kleuren: rood en
zwart. Nu is er voor de vlaggen buiten ook een kleurverandering aan de orde.
Geel, vaak verbonden met
een voetbalclub van de
Gelderse hoofdstad, heeft
heel lang gediend als basis
van het dundoek. Maar
toen tijdens de 4Daagse
van Nijmegen van 2017 er vrijwel geen traditionele vlag
meer te vinden was, werd vastgesteld dat het tijd werd
voor een nieuwe bestelling. En dat is gebeurd. Door een
particuliere onderneming is de zending besteld en betaald.
Het betekent dat er voor veel gegadigden een vlag beschikbaar is, maar een vraag hier naar wordt zeer gewaardeerd en nog meer dankbaarheid is er als de
symbolische productiekosten van € 13,00 per stuk aan
het KSCC/KSW worden afgedragen. Kortom er wordt
een nieuwe vlag gevaren en getoond om het vele pastorale en sociale schipperswerk te laten voortbestaan.
Henry Mooren
Noot redactie:
U kunt de vlag bestellen bij: Beheer KSCC-Nijmegen, telefoon: 024-3777575 of per e-mail: info@kscc.nl. Uw vrijwillige bijdrage voor de vlag kunt u overmaken naar
Stichting Katholiek Schipperswerk Nijmegen op bankrekeningnummer: NL34RABO 0135874327 o.v.v. bijdrage
KSCC-vlag.

← terug naar pagina 1
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Verlichting
Wanneer je iets publiceert wil je
altijd dat het gelezen en begrepen wordt.
Regelmatig lees ik wel eens de
teksten op de website van RK
Nederland om te zien wat die
te melden hebben. Het moet
me van het hart dat het voor
ons gewone mensen geen teksten zijn die je onderhoudend
kunt noemen want over zaken
die voor ons dagelijkse leven
van invloed kunnen zijn kom je
hier bijna nooit tegen.
Ook onze Paus Franciscus heeft
eens gezegd dat christenen
zich wel wat meer zouden mogen profileren in het politiek debat als het om godsdienstige
zaken gaat. Natuurlijk, in Nederland is er een scheiding van
Kerk en Staat maar dat betekent niet dat christelijke waarden en normen niet
medebepalend zouden mogen
zijn bij de inrichting van onze
samenleving. Wat me echter
nooit duidelijk is geworden is de
juiste scheidslijn tussen Kerk en
Staat.
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De geschiedenis heeft ons wel
geleerd dat teveel invloed van
kerkleiders op het staatsbestel
kan leiden tot ongewenste uitwassen. We hoeven maar te
denken aan de macht van kardinalen en bisschoppen zoals
de Franse kardinaal Richelieu
en Mazarin die uitsteeg boven
de positie van de toenmalige
Franse koningen en die pas eindigden bij de Franse Revolutie.
We kunnen ook denken aan de
tijd van de Reformatie toen katholieke machthebbers protestanten als ketters op de
brandstapel deden belanden
of op andere wijze de dood in
joegen. We kunnen ook denken aan de tijd dat het Protestantisme in ons land als
staatsgodsdienst werd afgekondigd en katholieken als
tweederangs burgers werden
beschouwd en achtergesteld
die niet eens een eigen kerk
mochten bouwen, slechts in
een als zodanig onherkenbaar
gebouw bijeen mochten komen.
Met de Verlichting na de Franse revolutie is het gezonde verstand teruggekeerd, kwam er
een scheiding tussen Kerk en
Staat en is de vrijheid van

Godsdienst een zegen geworden. Ook onze moslimbroeders
en -zusters, binnengekomen als
goedwillende arbeidsmigranten, konden ruimschoots profiteren van die vrijheid van
godsdienst en hun eigen gebedsruimten bouwen en maakten daar ook gebruik van.
Lange tijd werd gedacht dat
deze nieuwe burgers zich vanzelf zouden aanpassen aan onze liberale wetten, gewoonten
en gebruiken van hun gastland.
Achteraf kunnen we stellen dat
we te weinig kennis hadden
van de Islam, van de Islamitische denkwereld en de invloed
daarvan op onze samenleving.
Nauwelijks de verschillen kenden tussen soennieten, sjiïeten,
salafisten of andere orthodoxe
stromingen binnen de Islam die
elkaar te vuur en te zwaard bestrijden.
De moslimwereld verkeert dus
in dezelfde positie als de westerse wereld van vóór de Franse

Revolutie met zijn vele godsdienstige tegenstellingen die
tot onaanvaardbare excessen
leidden. De Islam kent in de politiek geen scheiding tussen kerk
en staat, put zijn wetten en
voorschriften blijkbaar rechtstreeks uit de Koran met zijn
soms onmenselijk strafsysteem
en voorschriften die niet door
veranderende maatschappelijke en menselijke inzichten in de
loop van ruim 1500 jaar zijn
aangepast. De Islam zal net als
wij bij ons een Verlichting moeten ondergaan en gaan begrijpen dat de mens een
zelfstandig wezen is, met gelijke
rechten voor man en vrouw,
die mag denken en geloven
wat hij wil maar zeker geen
conflict mag uitlokken met zijn
medemens. Angst zaaien en
met geweld anderen je Godsdienst of je wil opdringen is helemaal uit den boze.
Godsdienst krijgt pas waarde
als de menselijkheid en naastenliefde er van af straalt!
Corvee

← terug naar pagina 1
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Schipper gezocht!
Rederij Peters zoekt een schipper met een groot vaarbewijs
voor ongeveer 15-20 uur in de week. Te varen op de Overijsselse Vecht in Ommen. Het vaarseizoen is van april tot oktober.
U kunt contact opnemen met Christiaan Peters voor eventuele
vragen.
Rederij Peters
T: +31(0)529 – 45 19 24
E: info@rederijpeters.nl
I: www.rederijpeters.nl

← terug naar pagina 1
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Italiaanse sferen tijdens de gezinsdag van De Singel
Vrijdag 20 april was het weer tijd voor de
jaarlijkse gezinsdag van schippersinternaat De Singel in Dordrecht. Tijdens dit
jaarlijkse feest worden er diverse leuke
activiteiten voor alle kinderen, ouders en
medewerkers van De Singel georganiseerd. Dit jaar stonden deze activiteiten in
het teken van het thema ‘Italië’.
Zo zijn er torens van Pisa gebouwd, was er
een ringwerpspel met Pinokkio en was er
een Italiaanse gondelrace. Iedereen
heeft hier met veel enthousiasme en plezier aan deelgenomen. Na de activiteiten is er aan een hele lange tafel
genoten van een uitgebreid Italiaans buffet. Er was onder andere keuze uit pasta,

pizza, wraps en diverse kleine hapjes. Het
was deze dag ook heerlijk zonnig weer,
wat voor een echte Italiaanse sfeer zorgde. De Singel kijkt terug op een erg gezellige gezinsdag!
De Singel, onderdeel van Stichting Meander, is een internaat voor schipperskinderen in Dordrecht. Bij De Singel verblijven
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18
jaar, waar naast huisvesting ook opvoeding, begeleiding en recreatie aan de
kinderen wordt aangeboden. Door de kleinschalige opzet van De Singel
wordt er een veilige,
open en stimulerende
omgeving geboden,
waar kinderen alle ruimte, aandacht en zorg krijgen om zichzelf te
ontwikkelen. Op De Singel zijn meerdere groepen, waaronder een
begeleid wonen traject.

← terug naar pagina 1
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Ceytec conferentie
Onder de titel Geestelijke gezondheid,
verslavingspreventie en krachtige gezinnen
verzorgt CEyTEC op 6 mei in het SintJanscentrum een conferentie voor
gezinnen, families en geïnteresseerden.
De medewerkers van CEyTEC zijn
wetenschappelijk gevormde psychologen
die bewust werken vanuit een katholiek
gelovig, christelijk mensbeeld.
Wij proberen deze conferentie – mede
vanwege het evangeliserende karakter - bij een zo breed mogelijk
publiek bekend te maken.
Wanneer: Zondag 6 mei van 13.00 uur tot 18.00 uur
Waar: Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, ’s Hertogenbosch
Entree: Gratis. Het wordt op prijs gesteld indien u kunt verwittigen van
uw komst:
Zr. Montserrat: missionprojects@servidos.org
Truus Verheijen: verheijen.truus@gmail.com
Specifiek zal ingegaan worden op de problematiek van verslaving,
die een gegeven is uit alle streken en alle tijden. Nieuwe technologische ontwikkelingen brengen echter ook nieuwe vormen van bekoring met zich mee, die een zware druk kunnen leggen op relaties en
gezinnen. Stichting CEyTEC heeft reeds een jarenlange ervaring in
de preventie van verslaving, in behandeling en nazorg. De resultaten van hun werk, die ze zullen komen presenteren, zijn opmerkelijk.
De voertaal van de voordracht is Engels, indien gewenst wordt er in
vertaling voorzien. Voor kinderen is er een nevenprogramma.
Meer informatie:
Website van het Sint-Janscentrum
of
Website van de Blauwe Zusters

← terug naar pagina 1
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DOORNENBURG VOOR ANKER - EEN SAMENLEVING TUSSEN TWEE
STROMEN
Onder dit motto gaat de Schippersvereniging Sterreschans samen
met de Historische Kring Doornenburg in het laatste weekend van
deze maand een grote tentoonstelling organiseren in het plaatselijke
Ontmoetingscentrum.
De onmiddellijke nabijheid van 2 grote rivieren -Waal en Rijn- is door
de eeuwen heen van grote betekenis geweest voor de Doornenburgers en hun bestaan.
Tal van schippersfamilies, schokkervissers, riviervissers, parlevinkers,
arbeiders op de werf en steenfabriek, eigenaren/medewerkers van
voetveren en pont, uitbaters van cafés annex veerhuizen, boeren
met hun vee in de uiterwaarden, zand en grint exploitanten: allen
waren direct of indirect afhankelijk van het water.
Al zijn tegenwoordig steeds minder mensen direct afhankelijk van
het water en zijn veel aan het water gerelateerde beroepen en activiteiten verdwenen, nog altijd speelt de rivier een belangrijke rol in
het dagelijks bestaan van velen. Het aantal Doornenburgse schippers dat nog beroepsmatig actief is en er zijn bestaan aan dankt, is
weliswaar behoorlijk gereduceerd, maar daarentegen is het recreatieve aspect van de rivier alom aanwezig. Wandelaars en fietsers,
natuurstruiners, zonaanbidders en pleziervaarders zijn op vele momenten van het jaar in de ban van de rivier. De pont en het voetveer naar Millingen vanaf ‘De Bol’ (de vroegere loswal met
peilschaal voor het opnemen van de waterstand) bieden de recreant de mogelijkheid om het ook eens van de andere kant te bekijken.
Schippersvereniging Sterreschans -die dit jaar haar 10-jarig bestaan
viert- wil samen met de Historische Kring Doornenburg deze omvangrijke geschiedenis een gezicht geven. Beide verenigingen hebben
gezamenlijk een tentoonstelling voorbereid om het leven op en aan
het water in beeld te brengen.
De expositie in het Doornenburgse Ontmoetingscentrum is op zaterdag 26 en zondag 27 mei en is op beide dagen geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
De entree bedraagt € 3,50; Kinderen jonger dan 13 jaar, onder begeleiding van een volwassene, hebben gratis toegang.

← terug naar pagina 1
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Schippersvereniging De Sterreschans was op bezoek bij het Brandweermuseum
in Borculo. Foto: Anton de Kluys

Moeder- en Vaderdag
Weldra vieren we weer Moeder- en Vaderdag (13 mei en 10 juni 2018).
Het boekje ‘Hij en zij, zij aan zij’ over man en
vrouw, moeder en vader kan hiervoor een
passend geschenk zijn. Je vindt er 45 mijmeringen, poëzie en proza, geschreven door
mannen en vrouwen, oud en jong.
Het is niet alles rozengeur en maneschijn,
want zowel vreugde en verdriet komen aan
bod. Geïnteresseerd? Klik hier.

← terug naar pagina 1
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Op Tweede Pinksterdag 21 mei wordt voor het eerst het nieuwe
liturgische feest Maria Moeder van de Kerk gevierd. Eerder dit
jaar kondigde paus Franciscus dit feest af in het
decreet Laetitiae plena veneratio (De volle verering van de
vreugde).
Wat betekent het feest? Hoe is het
feest tot stand gekomen? Wat wordt
gevierd en: hoe kan het gevierd worden? Wat is de band tussen Maria en
Pinksteren en: wat betekent dat eigenlijk 'Maria Moeder van de Kerk'?
Donderdag 17 mei zullen deze vragen aan de orde komen tijdens een
speciale leeren inspiratiebijeenkomst
Een nieuw Mariafeest
Met medewerking van Mgr. drs. Herman Woorts, hulpbisschop
van Utrecht en kunsthistoricus.
En bijdragen van Sjoerd Mulder MA en dr.
Sam Goyvaerts (docent liturgiewetenschappen).
Het vocaal kwartet Pulse Ensemble zingt enkele gezangen uit
de liturgie van het feest Maria, Moeder van de Kerk.

Wanneer en waar: 17 mei, 15.00-16.30uur (inloop vanaf
14.30) Nieuwegracht 61 3512 LG Utrecht.
Aanmelden via deze link (toegang is gratis).
(Deelnemers krijgen een kopie van de tekst van de liturgie en
aanvullende informatie).
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:

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
—-------------------------------------------------------

a Ha
H
a
H
a
Ha H

MOP

Jantje rijdt op de snelweg en
hoort op de radio dat er
een spookrijder gesignaleerd is.
‘Een spookrijder?’
roept Jantje, ‘wel honderd!’

Ha Ha
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COÖRDINATIEGROEP:

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl

Stafleden:
+31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes
Gastvrouw
Gwendy van Raaij
Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia
Zieken begeleiding
+31 (0)24 – 323 45 68

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
Wineke Leensen
Gerard Leensen
P.W.A. Administratie
Lea 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
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Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Anton de Kluys, Cor van der Veeken, Tessa Verlaan,
Wim Onderdelinden, Riet Pols, Frank Veldkamp.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
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