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Van de bestuurs- en directietafel

H. Vormsel. We hopen dat de heilige Geest, zichtbaar
door het voorbeeld van ouders, familie en leiding van
het internaat en medegelovigen, de jongelingen
handen en voeten geven in het leven van alle dag.
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PWA Journaal

Gerard Leensen heeft een (scheeps)journaal bijge-
houden met een dag tot dag verslag van alle activi-
teiten van deze enerverende vaarreisvakantie op
hospitaalschip de Prins Willem Alexander.
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In Memoriam: Philip Tetteroo

Wij willen even extra stil blijven staan bij het overlijden
van Philip Tetteroo, oud-redacteur van de Volaan
Vooruit, het voormalige maandblad van het KSCC en
zijn column 'Schepen en Mensen'
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Zonnepanelen

De zonnepanelen liggen op het voor- en achterdek van ons
centrum in Nijmegen. Volgende week zullen ze worden aange-
sloten op het net. En nu maar hopen op veel zon.
Achter op het dek staat een aantal elektriciteitsmeters voor
220 en 380 volt. Een van de 380 volt meters was defect en is
vervangen. De andere zullen worden gecheckt of zij nog wel
goed functioneren.
Tevens zal bekeken worden of de huidige tl-verlichting vervan-
gen kan worden door led-verlichting. Kostenbesparing is een
doel, maar ook de bijdrage aan milieuvriendelijk gebruik van
energiebronnen.

De wet op de privacy

25 mei nadert met rasse schreden. Wij informeerden u al in de
vorige nummers van het Christoffel Nieuwsbrief over de ontwik-
kelingen en over de maatregelen met betrekking op de weg
van de privacy.
In ons werk is een aantal burgerlijke stichtingen zoals het KSCC
en een aantal kerkelijke zoals de parochie.
In een gesprek met de heer John Bakker, voorzitter van de
economen van de bisdommen in Nederland, is afgesproken
dat onze parochie mee mag liften in de informatie over het
beleid dat de kerken voeren. Men is nu bezig een format te
ontwikkelen waarlangs dit proces gevoerd kan worden.

Lees de informatie over de wet op de privacy zoals het KSCC
en de parochie deze vorm geeft in deze Christoffel Nieuws-
brief. De voor u belangrijke informatie is omkaderd aangege-
ven.

De privacy voor het Christoffel Nieuws staat in de colofon ver-
meld en de privacy voor het LKSCC en Landelijke Parochie
worden binnenkort op de website vermeld.
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Jubileum stichtingen KSCC

Op 24 juni 1963 zijn de akten de notaris gepas-
seerd. De statuten van de KSCC-stichtingen met

de hand uitgeschreven vindt u omlijst hangen in de grote
aula van het centrum. Het is nog een kunstschrijfwerk van wij-
len broeder Audifax, gemaakt voor
de opening van het KSCC.
Sinds 1963 is de wereld drastisch ver-
anderd: sociaal, economisch, kerke-
lijk. De media informeren ons hier
dagelijks over.
Door velen is er een grote inzet ge-
pleegd om wat toen gestart is vanuit
de RK kerk vast te houden, uit te bou-
wen en nieuwe vorm te geven.
De binnenvaartgemeenschap is in de
loop der jaren kleiner geworden, de
schepen groter, maar pastorale en
sociaal diaconale zorg blijft nodig.

Een verandering mag genoemd worden:
Mochten in de jaren 1970, 1980 de kinderen en jongeren door
de leerkrachten voorbereid worden op de 1ste communie en
heilig Vormsel: nu wordt dit grotendeels gedaan door de ou-
ders zelf met behulp van de werkgroep 1ste communie en
vormsel.
De ouders zijn de eerst verantwoordelijke, de werkgroep facili-
tair: kennis overdragen en praktisch vormgeving in collages om
hetgeen geleerd is ook aanschouwelijk voor de gemeenschap
te maken.

Ondanks het feit dat de welvaart weer stijgt, is er een grote be-
hoefte aan welzijn. Het pastoraat probeert in de contacten en

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

de vieringen bouwstenen aan te dragen waarmee dit bereikt
kan worden.
55 jaar KSCC. We hebben de jaren mogen meemaken. Eerst
als ‘buitenstaander’, later van binnenuit.
Wij mogen trots zijn op de pioniers van toen, maar wij zijn ook
trots op de vele werkers van nu.

Volaan Vooruit in Gods en don Bosco’s Naam.

23e KSCC vakantiereis voor zieken met de Prins Willem Alexan-
der

U vindt in deze uitgave van Christoffel  Nieuws een heel verslag
van Gerard Leensen.
Op woensdag 2 mei waren Diny van Zijl, Lea Bom, Sjef Bom en
ondergetekende aan boord.
De tocht ging van Gouda naar Maassluis, dwars door Rotter-
dam. Om 10.30 uur vierden we de heilige Mis: samen zingen en
speciale zang van Huub Wellner.
Fantastisch om te zien hoe mensen genieten, aan tafel in een
rolstoel aan de wal, fantastisch te zien hoe vrijwilligers zich voor
de vakantiegangers in zetten.

Over de Heilige
Geest gesproken.

Dank aan al de
vrijwilligers o.l.v.
een geweldig
coördinatie team.
De voorbereiding
van de 24e
vakantiereis met
de PWA is al weer
gestart.
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Hemelvaart, Dauwtrappen
 1ste communie, Pinksteren heilig Vormsel

‘Ja pater, ik keek om 06.00 uur naar buiten en …. re-
gen. Lekker weer terug in mijn mandje.’

Ik keek naar buiten, een beetje grauwe, lucht, uit de veren,
aankleden, een licht ontbijtje en naar st. Walrick. Ongeveer 20
man startten de wandeling en met succes. Er werden 11.244
stappen gemaakt, dat houdt in 6,70 km (tegenwoordig kun je
dit allemaal mooi met een appje bij houden. Op deze app
wordt ook vermeld hoeveel calorieën men verbrandt, maar
deze gegevens waren niet zo eenvoudig te vinden.)
Rond 8.30 uur waren wij bij de lapjesboom en bij de ruïne. Daar
vierden wij de heilig Mis, in een vanwege het weer verkorte
versie, en ja met muzikale begeleiding door Gerard op zijn
mondharmonica. Daarna als een speer naar het pannenkoe-
kenrestaurant, waar -zo hebben wij begrepen- de pannenkoe-
ken uitstekend smaakten.

Eerste heilige Communie

Goed voorbereid hebben wij dit feest samen gevierd. De
boekjes waren gedrukt door Leon Woudstra, De kinderen lazen
goed en duidelijk. Wij zongen samen de bekende liedjes bege-
leid door Martien Hoenselaar of a capella. Het duo Harry en
Erna creëerden een speciale sfeer met hun mooie liederen.
Riek Kuyten had weer voor de duiven gezorgd, Natuurlijk werd
er op het bovendek een groepsfoto gemaakt. Met de zonne-
panelen op de voorgrond zijn we benieuwd hoe de foto’s uit-
gevallen zijn. We hebben er alle vertrouwen in. Omdat er toch
meer mensen gekomen waren was het drukker dan verwacht.
Ria zorgde voor wat lekkers bij de koffie die geserveerd werd
door een hele batterij aan vrijwilligers.

1ste Pinksterdag 5 jongeren ontvangen het heilig Vormsel

Cees

Hidde

Luuk

Rens

Roano

Ook hier hebben de ouders met steun van
de werkgroep zich ingezet voor een goede
voorbereiding. We hopen dat de heilige
Geest, zichtbaar door het voorbeeld van
ouders, familie en leiding het internaat en
medegelovigen de jongelingen handen en
voeten geven in het leven van alle dag.

Natuurlijk kunnen we een heel theologisch
verantwoord verhaal ophangen, maar het
gaat om christelijke beleving van de ge-
meenschap van de kerken. En laat duidelijk
zijn: dat is in deze tijd waarin de leiding van
onder andere de Nederlandse kerk slecht
in het nieuws staat een hele opgave.

Goed om terug te gaan naar de kerk van
het begin. In de zondagse lezingen werd
verteld hoe die mensen leefden: samen,
delend, bevestigend, vergevend, biddend
en het Brood brekend en delend.
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Het Pinksterfeest is een weer bewust worden van ons doop-
feest. Op 2e Pinksterdag een heilige Mis om 11.00 uur. 2de Pink-
sterdag is al jaar en dag een dag van ontmoeting. U bent van
harte welkom.

In de viering zal het koor Vox Virorum uit Leuth de zang en mu-
ziek verzorgen. Wij zijn benieuwd.
Op zondag 27 mei is er om 11.00 uur een heilige Mis ter ere van
het feest van Maria Hulp der Christenen. Onder deze naam
heeft Don Bosco Maria vereerd. Over heel de we-
reld vieren de Salesianen van Don Bosco, de con-
gregatie van paters en Broeders (coadjuteurs,
zoals de broeders genoemd worden) en de Zusters
van Don Bosco (de dochters van Maria Hulp der
Christenen) dit feest (de eigenlijke datum is 24
mei).

Tot slot: Van harte wordt de examinandi, dus zij die hun eind-
examen doen, succes toegewenst.
Heel veel ouders, maar zeker opa’s en oma’s ondersteunen
hen met een gebedje en een kaars. Ook aan boord van ons
parochiecentrum branden kaarsjes.

Van harte een gezegend en Geestrijk Pinksterfeest.

Namens de hele crew:
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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Maandag 30 april 2018
Allereerst, allemaal hartelijk welkom op de
Prins-Willem-Alexander, voor de 23e KSCC-
vaarvakantiereis. Ik moet toegeven, dat het
weer niet echt slecht was, maar de ontvangst
aan boord in Nijmegen had best wat zonniger
gekund. Wij hebben ons best gedaan, om u
zo leuk mogelijk te ontvangen, maar het
weer, daar hebben we nog steeds niets over
te vertellen. Toch verliep het inschepen best
goed, ook al hadden we niet de ideale lig-
plaats. Iedereen was mooi op tijd aan boord
en de brengers, bleven allemaal even om
een kopje koffie of thee te drinken, maar
moesten uiteindelijk toch naar huis. De kok
was, met zijn hulpjes, ook al druk in de weer
geweest en er was natuurlijk weer een over-
heerlijk welkomst diner. Er is genoten van deze
maaltijd en dat beloofd wat, voor de rest van
de week.

Een van onze gasten
had helaas al snel een
lekke band, van haar
rolstoel. Na een tele-
foontje naar de rolstoe-
len ANWB, was het leed
snel verholpen. Gewel-
dig, wat een service. Een
nieuwe binnenband erin
en klaar was kees.

We hadden ook nog
een probleem, van an-
dere orde. De biertap

werkte niet. Nou is dat voor de meeste van u
niet zo’n probleem, maar voor bier liefheb-
bers is dat toch wel sneu. Maar ook dat pro-
bleem is al weer op gelost.

Gisterenavond hadden we ook nog een op-
treden van de Waalkanters, dat is het koor
van het KSCC. Zij hadden de stemming er al
snel in en voor je er erg in had, was het al-
weer kwart voor tien. Voor veel gasten was
het een drukke dag, een hele reis achter de
rug en in een nieuwe omgeving. Dat alles
zorgde er voor dat men toch wel zin in het
bedje kreeg. Na een drukke, emotie-volle
dag, ging iedereen lekker slapen.
Vanochtend kwam de mededeling, dat we
niet naar Gorkum gaan, maar naar Dor-
drecht. Door onbekende oorzaak is deze me-
dedeling, wel vroegtijdig gedaan, maar
ergens blijven hangen.

Gelukkig stond er geen groot orkest of zoiets
dergelijks op het programma, want dat was
toch vervelend geweest, als je die op het
laatste moment moet zeggen dat ze naar

een andere locatie moeten komen. Inmiddels
is het 9.30 uur geweest en is de auto van de
kapitein aan boord gezet en gaan we aan
onze eerste vaardag beginnen. Naar Dor-
drecht dus. Daar zullen we rond 14.00 uur aan
komen. Hopelijk is het dan een beetje goed
weer, zodat we nog even kunnen wandelen.
Morgen kunt u lezen, of dat ook een beetje
gelukt is.

Dinsdag 1 mei 2018
Gisterenmorgen zijn we rond kwart voor tien
vertrokken van Nijmegen. Aanvankelijk begon
de dag nog aardig goed, maar hoe dichter
we bij Dordrecht kwamen, hoe minder het
weer werd. Vandaar de spreuk: Hoe dichter
bij Dord, hoe slechter het wordt.

Ondanks de buien, gingen toch veel mensen
even de stad in, onder begeleiding van een
vrijwilliger(ster).Gelukkig hebben we veel pa-
raplu’s mee genomen en daar is ook goed
gebruik van gemaakt. Ik hoorde (in de wan-
delgangen) dat er tijdens de wandeling veel-
vuldig geschuild werd, onder het genot van
een kopje koffie of iets sterkers.

PWA Journaal          door Gerard Leensen
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Rond 6 uur werd er weer een fantastisch diner
geserveerd met een verantwoord(gezond?)
toetje, fruit met een toefje slagroom.
Na het diner kwam er ook nog visite voor enke-
le gasten en om kwart over acht begon de
avondvoorstelling. Nou, dat was wel even la-
chen met dat liedje uit het schaap met de vijf
poten: We Benne op de wereld om mekaar te
helpen niet waar. En dan waren er nog men-
sen die het zo koud hadden, dat ze een
‘eleketrikedeken’ nodig hadden, om het dooi
te houden.

Zelfs Luv kwam nog voorbij. O ja, we hadden
ook nog een mevrouw, die ons een recept, om
eend of een kip te bakken, heeft geleerd. Ik
kreeg de indruk, dat we dat maar niet letterlijk
moeten na doen, want je schijnt er hoofdpijn
van te krijgen.
Na, nog een laatste drankje, gingen alle gas-
ten en een hoop vrijwilligers lekker naar bed.
De dorstige mensen gingen nog naar de ach-
tersalon, waar nog een paar consumpties wer-
den genuttigd.

Vanmorgen, om kwart over negen zijn we ver-
trokken, richting Gouda. We zullen daar rond
13.30 uur, aankomen. Stiekem doen we een
gebedje, dat het lekker droog blijft en dat ie-
dereen, de kaasstad, in droge kleding, kan be-
zoeken.

Woensdag 2 mei 2018
Gisterenmorgen vertrokken we rond 9 uur van
Dordrecht en kwamen een beetje te vroeg bij
de Hollandse IJssel, waar we in moesten, om in
Gouda te komen. Daarom besloot de kapitein
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om, als extraatje, ons vast iets van Rotterdam
te laten zien.
We zijn tot de Rijnhaven gevaren en toen rich-
ting Gouda. Daar waren we mooi op tijd,
maar er lag al een ander schip op onze
plaats. De plaats was eigenlijk voor ons gere-
serveerd, maar de gemeente had, waar-
schijnlijk een foutje gemaakt en dubbel
geboekt. Nou, het had wat voeten in aarde,
voordat we eindelijk een ligplaats hadden.
Intussen waren de weergoden ons wel goed
gezind. Er was wel een beetje wind, maar het
zonnetje scheen en dat verhoogd de stem-
ming onmiddellijk. Iedereen kwam heel vrolijk
terug uit het stadje. En nu hoefde men niet
voor de regen te schuilen, maar pakte men
een terrasje.

Ondertussen had men in de keuken ook niet
stil gezeten, zodat we weer een fantastische
maaltijd kregen voorgeschoteld.
Het toetje was nog maar amper op, of er
kwamen een stel, wat sjappie uitziende man-
nen binnen. Dat was natuurlijk het Gouds

chanty-koor, die voor ons kwamen optreden.
Nou, zij wisten de stemming er wel in te krij-
gen. Wat niemand heeft gemerkt was, dat er
een koorlid te laat was. Die hebben we stie-
kem, via een noodluik, achter het koor, bin-
nen gelaten. Twee van onze vrijwilligers
hadden zich ook tussen het koor gemengd. Al
met al, een hele geslaagde dag, met het op-
treden ‘s avonds, als hoogtepunt. Van al dat
klappen en mee zingen kun je best moe wor-
den, dus ging iedereen lekker slapen.

Vanmorgen was het even wachten op de
aalmoezenier en zijn gevolg. Door een misver-
stand, waren zij een kwartiertje later aanwe-
zig, maar om half negen konden de touwen
los en gingen we richting Maassluis. Ons is be-
loofd, dat we ook wat Rotterdamse havens
gaan bekijken. Kunt u mooi zien, wat er zo al
veranderd is.
Morgen leest u, hoe het in Maassluis is ge-
gaan.

Donderdag 3 mei 2018
We zijn inderdaad fijn door wat havens geva-
ren en hebben de ROTTERDAM in levende lij-
ve zien liggen. U weet waarschijnlijk, dat deze

zeereus tegenwoordig een hotel annex res-
taurant is. Je kunt er ook een rondleiding krij-
gen en dan kom je op plaatsen waar je
normaal niet komt. Dat is best leuk om te zien.

De rondvaart door de havens werd, niet al-
leen door de oud-schippers, maar ook door
de gasten die niets met de binnenvaart heb-
ben, erg gewaardeerd.
Mooi op tijd kwamen we aan in Maassluis. Er
stond wat wind, maar het zonnetje scheen
heerlijk dus men wilde heel graag de wal op,
om Maassluis onveilig te maken. Het rolstoel
gehalte was opvallend hoog, deze dag in
Maassluis.
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Helaas gebeuren er ook minder leuke dingen.
Een van onze gasten werd erg benauwd en
toen is, in overleg met de arts en de familie
besloten, dat deze meneer helaas beter naar
huis kon, waar hij alle zorg krijgt, die hij nodig
heeft.
Maassluis is een heel leuk stadje, zoals ik hoor-
de en onze gasten kwamen allemaal tevre-
den, terug aan boord. Ondertussen was er in
de keuken keihard gewerkt en kwam er een
heerlijke maaltijd op tafel met een sudderlap-
je, die was zo zacht, dat zelfs gasten die nor-
maal gemalen voeding krijgen, het zo konden
eten. De maaltijd werd afgesloten met een
schaaltje heerlijk ijs.

Ja, toen werd het weer tijd voor vermaak, dus
werden er bingokaarten uitgedeeld. We had-
den deze keer een verhaaltjes bingo en het
verhaal ging over de Prins-Willem-Alexander.
Het leuke van zo’n verhaaltjes bingo is, dat
uiteindelijk iedereen prijs heeft. Er waren heel
veel prijsjes, dus iedereen ging met iets leuks
aan de haal.

Toen de prijzen verdeeld waren, kregen we
hoog bezoek. Uit het noodluikje, helemaal
voorin de boot, kwam DORUS te voorschijn.
Zijn optreden was erg herkenbaar voor de
meeste mensen.

Na zijn optreden trad Huub, onze eigen PWA-
zanger op. Hij zag zelfs kans mensen aan het
dansen te krijgen. Zo werd deze dag op een
hele gezellige manier afgesloten.
We wilden om 6 uur vertrekken en zelfs de
touwen waren al los, toen bleek dat het
springtij was en dat men de hoogwaterdeu-
ren had gesloten. Dit duurde een uurtje, maar
toen die deuren weer open gingen, was het
inmiddels SPERTIJD. Dat betekent dat de
bruggen niet mogen draaien, omdat er dan
te veel opstopping op de weg ontstaat. We
konden pas om 8.30 uur door de bruggen.
Helaas komen we hierdoor ook later in Wijk bij
Duurstede aan. Volgens de bemanning zal
dat tussen 15 en 15.30 worden. Hopelijk halen
we dat, dan kunnen we toch nog even het
stadje in.

Hier nog even een kleine mededeling. Het is u
vast opgevallen dat we van die leuke place-
mats hebben, waar u ‘s morgens op ontbijt en
‘s middags luncht. Deze zijn door een vrijwilli-
ger geschonken aan het KSCC. Er zijn al wat
mensen die gevraagd hebben of je die kunt
kopen.

Deze zijn op de laatste dag te koop voor 2,50
euro. De opbrengst is voor het KSCC, die hier-
mee alvast een eerste aanbetaling voor de
volgende reis kan doen.
Morgen probeer ik nog een klein verslagje, ter
afsluiting te maken.

Vrijdag 4 mei 2018
Ondanks alle problemen vanmorgen, met ge-
sloten hoogwater deuren waren we toch nog
om half drie in Wijk bij Duurstede.

Het zonnetje scheen uitnodigend en het was
dan ook weer een gedrang, om aan de wal
te komen. Gelukkig is het centrum mooi dicht-
bij en kon je het gemakkelijk met een rolstoel
bereiken. Volgens mij hebben de plaatselijke
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ijsboeren, goede zaken gedaan. Ik moest even
een paar kaartjes op de bus doen en dan
moet je tegenwoordig een hele stad door, om
een brievenbus te vinden. Tijdens mijn zoek-
tocht door Wijk bij Duurstede naar een brieven-
bus, zag ik toch wel enkele gasten met hun
begeleiding, op een terrasje zitten, met een
ijsje of een drankje. Toen iedereen weer aan
boord was, was het alweer tijd voor het diner. Ik
heb geen idee waar het woord Galgenmaal
vandaan komt, maar dit was in mijn verbeel-
ding, het tegenovergestelde. Zo mogelijk, over-
trof het nog de andere dagen. Kortom, weer
een geweldig diner, maar helaas, wel de laat-
ste van deze vakantie. Het toetje was nog niet
op, of er kwamen al allemaal mannen en vrou-
wen aan boord, die er niet thuis hoorden.

Deze hoorden bij een folkloristische dansgroep.
Zij verzamelden zich in onze kleine salon, waar
ze zich ook omkleedden. Zij vertelden ook mooi
het verhaal achter elke klederdracht. Ook de-
den ze een poging om de gasten en vrijwilligers
hun dansen te leren. Dat zag er best heel leuk
uit. En ineens was het 22.00 uur. Tijd om te stop-
pen.

O ja, voor het eten werd er ook nog een
groepsfoto gemaakt en toen dat gebeurd was,
moesten Henriette, Wineke, Paul en ik blijven
staan. Als volslagen verrassing werden wij in het
zonnetje gezet en kregen de dames een
prachtige bos bloemen aangeboden en Paul
en ik een kistje met wijn en nootjes. Nou heb ik
meestal mijn woordje wel klaar, maar ik was nu
sprakeloos. Collega’s bedankt.
Na nog een paar drankjes, gingen ook de laat-
ste vrijwilligers naar bed.
Vanmorgen vertrokken we stipt om 6.00 uur en
waren om goed 7.00 uur al op de Waal, zodat
we de planning 12.00 uur in Arnhem, zeker
gaan halen.

Het laatste ontbijtje en het laatste journaaltje
en de klus is weer geklaard.
Lieve gasten en lieve collega vrijwilligers, be-
dankt voor u gezelligheid.
Moge het u allen goed gaan en misschien tot
volgend jaar.

Uw schrijver was Gerard Leensen.

Foto’s: Paul Leensen/Agnes Valentijn
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvrien-
dinnen en –vrienden en

lezers van Christoffel Nieuws,

Over negen weken lopen in Nijme-
gen en omgeving rond 40.000 wande-

laars te genieten van de omgeving, van de
festiviteiten die worden geboden, van de
lach op de gezichten van veel mensen en
van het volbrengen van een geweldige spor-
tieve uitdaging. Dat daar aan alle kanten
voorbereiding bij hoort is een duidelijk verhaal.
Voor velen is dat het maken van (kilo)meters,
maar het gaat ook om de uitrusting, zoals
schoeisel en kleding. Daarin moeten onaan-
gename verrassingen zo veel mogelijk buiten
de deur worden gehouden. Uiteraard gaat
het ook om de huisvestingsmogelijkheden en
om de overbrugging van de verblijfsplek naar
de start- en finishlocatie op de Wedren. Is dat
met eigen vervoer of met openbaar vervoer?
Zo zijn er de komende weken wellicht nog
veel zaken te regelen, maar met het oog op
een geweldig festijn.

Inmiddels hebben veel belangstellenden die
gebruik willen maken van de KSCC-verzorging
zich aangemeld. Dat is via
www.ksccvierdaagse.nl / home nog onge-
veer een maand mogelijk. Ook bij de vrijwilli-
gers zijn al activiteiten waar te nemen om de
diensten zo professioneel mogelijk te laten ge-
beuren. In een komend artikel zal daar iets
meer over worden verteld. En uiteraard is het
niet verboden om een aanmelding te doen
per telefoon, 024-3777575. Belangrijk is om dan
de naam, de te lopen afstand, de beoogde
beloning, de geboortedatum, een telefoon-
nummer en eventueel een e-mailadres achter

te laten. Duidelijk is dat alle gegevens met de
nodige zorgvuldigheid zullen worden verwerkt
en beheerd.

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

20 mei Eerste Pinksterdag
5e Elstars Pinkstertocht  in Elst
Wsv Elstars
Afstand: 7,5-15-27-41-50 km
Startplaats:  sportpark De Pas
De Pas 1-3  6662 BK Elst
Starttijd: 07.00 – 13.00 uur
06-13842325
www.elstars.org
info.elstars@gmail.com

21 mei Tweede Pinsterdag
Drie Provinciën wandeltocht  in Malden
Stichting Malden Wandelt
Afstand: 5-10-15-20-25-30-42 km
Startplaats:  Austria Sport
Rijksweg 209   6581 EK Malden
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
06-23289388
www.maldenwandelt.nl
info@maldenwandelt.nl

26 en 27 mei
80e Kaloramawandeltocht  in Beek
Stg De Kalorama wandeltocht
Afstand: 5-10-20-30-40 km
Startplaats:  kulturhus Beek
Roerdompstraat 6   6573 BH Beek
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
024-6632040
www.kaloramawandeltocht.nl
info@kaloramawandeltocht.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Ne-
derland worden gehouden, zoals in Lith op 19
mei, in Hoenderloo op 19 en 20 mei, in Groes-
sen en Huissen op 21 mei (Tweede Pinkster-
dag), in Barneveld op 26 mei en in Hunsel op
27 mei 2018.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

http://www.ksccvierdaagse.nl
http://www.ksccvierdaagse.nl
www.elstars.org
www.elstars.org
mailto:info.elstars@gmail.com
mailto:info.elstars@gmail.com
www.maldenwandelt.nl
www.maldenwandelt.nl
mailto:info@maldenwandelt.nl
mailto:info@maldenwandelt.nl
www.kaloramawandeltocht.nl
www.kaloramawandeltocht.nl
mailto:info@kaloramawandeltocht.nl
mailto:info@kaloramawandeltocht.nl
www.wandel.nl
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KSCC Nijmegen

krijgt

zonnepanelen

Het KSCC Schippers-
centrum Nijmegen draagt
haar steentje bij aan de
vergroening van ons ener-
gieverbruik. Op dinsdag 8
mei werden op het boven-
dek 24 zonnepanelen ge-
plaatst.
Het bleek een vermoeien-
de klus voor de installa-
teurs, zo in de volle zon en
met hoge temperaturen.
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HUWELIJK

2018-06-02 Op zaterdag 2 juni gaan Clementien Elisabeth
Fabels en Laurens Jan Valk trouwen. Zij geven elkaar het
ja-woord op Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn.

OVERLEDEN

2018-05-01 Op dinsdag 1 mei is Joannes Marinus Cornelis
Matheus Maria (Hans) Martens overleden. Echtgenoot
van Nelly Martens - Nuijten. Hij overleed in de leeftijd van
71 jaar. De crematie wordt gehouden op dinsdag 8 mei in
aula Brabant van het crematorium in Breda. Correspon-
dentieadres: Baarschot 34 G, 4817 ZZ Breda.

2018-5-04 Op vrijdag 4 mei is Herman Sieger overleden. Oud-direc-
teur van binnenvaartrederij Wijgula, Druten. Herman is in familiekring
begraven te Kleinmond, Zuid-Afrika.

2018-05-06 Op zondag 6 mei is Marinus Andreas (Rinus)
van Strien overleden. Weduwnaar van Ad van Strien-Mo-
legraaf. Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar. De plechti-
ge uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag 12 mei in
de O.L. Vrouw Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer, ge-
volgd door de begrafenis op de parochiebegraafplaats.
Correspondentieadres: Kardeel 4, 4941 LR Raamsdonksveer.

2018-05-06 Op zondag 6 mei is, in de leeftijd van 67 jaar, Pier (Piet)
Duizendstra overleden. De afscheidsdienst vond plaats op maandag
14 mei in de Monetzaal van de Omarming te Zutphen. Aansluitend
werd Pier begeleidt naar zijn laatste rustplaats op de naastgelegen
Oosterbegraafplaats. Correspondentieadres: Bronsbergen 25-102,
7207 AD Zutphen.

2018-05-09 In de vroege ochtend van woensdag 9 mei is,
op de leeftijd van 80 jaar, Annie van Zwam - Kummeling
overleden. Weduwe van Henk van Zwam. Er is afscheid
genomen van Annie op dinsdag 15 mei in de H. Antonius
Abt Kerk in Wijchen. Op verzoek van Annie vond de cre-
matie in besloten kring plaats. Correspondentieadres:
Graaf Ottoweg 68, 6915 VZ Lobith.

2018-05-10 Op donderdag 10 mei is Philip Tetteroo overleden. We-
duwnaar van Tonnie Blok. Voorheen m/s ‘Corbula’. Hij overleed in de
leeftijd van 94 jaar. Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uit-
vaartcentrum van De Laatste Eer, Juniusstraat 4 te Delft, op donder-
dag 17 mei van 18.30 tot 19.15 uur. De crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in de kleine aula van crematorium Hofwijk, Delftweg
230 te Rotterdam, op vrijdag 18 mei om 13.00 uur. Correspondentie-
adres: p/a uitvaartverzorging De Laatste Eer, Juniusstraat 4, 2625 XZ
Delft.



Christoffel Nieuws pagina 15← terug naar pagina 1

Op 10 mei jl. overleed in Delft de in 1924
geboren heer Philip Tetteroo, weduwenaar van
mw. Tonny Bok, in de gezegende leeftijd van 94
jaar en oud-schipper van de kempenaar
'Corbulo'. We besteden daar extra aandacht
omdat hij een flink aantal jaren mede-redacteur
was van de Volaan Vooruit, het voormalige
maandblad van het KSCC. In zijn column
'Schepen en Mensen' toonde hij zijn
zelfgetekende, prachtige prenten van diverse
typen klassieke vrachtschepen met de daarbij
behorende beschrijvingen, inclusief zijn eigen
Corbulo. Wie hem heeft gekend zal hem zich
herinneren als een rustige, bedachtzame man,
haast een filosoof, die eerst goed nadacht over
een voorliggend probleem voor hij zijn mening
daarover naar buiten bracht.

Als trouw lid van de politieke partij 'Groen Links'
was hij zeer maatschappij-kritisch en in enkele
persoonlijke gesprekken die ik met hem had bij
hem thuis in Delft stak hij zijn mening niet onder
stoelen of banken. Tijdens de roerige jaren in de
binnenvaart rond 1975 nam hij een kritische
houding t.o.v de besluitvormingen en de harde
opstelling van de bestaande bonden binnen de
Federatie tegenover de nieuw gevormde
schippersvakbond ONS. Ook zat het hem dwars
dat schippers geen direct lid konden worden
van de Federatie van Schippersbonden maar
zich als lid moesten aansluiten bij een van de
deelnemende bonden binnen dat verband. Hij
was een man die eenheid zocht en geen
toekomst zag voor aparte, op confessionele of
anderszins gevormde samenwerkende bondjes
die alleen maar voor verdeeldheid zorgden. Hij
zocht compromissen al zag hij ook wel in dat de
vervoersmarkt van de losgestorte
goederenstroom met de opkomst van het
containervoer en het just-in-timemodel in
conflict ging komen met de toen nog
bestaande stelsel van  Evenredige
Vrachtverdeling. Er moest maatwerk geleverd
worden in samenwerking en vervoerszekerheid
in de toekomst maar hij zag wel degelijk de
sociale problemen die in de toekomst zouden
gaan opdoemen voor de binnenvaarders die
buiten de boot dreigden te vallen. Als Groen
Linkser ging hem dat nauw aan het hart en
daarin was hij op zijn best. We zullen hem
herinneren als een prettige toegankelijke
collega, een vriend die we niet snel zullen
vergeten.

Cor van der Veeken

In Memoriam: Philip Tetteroo
Privacy

U hebt het vast al wel zien voorbij ko-
men. 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 Chris-
toffel Nieuwsbrief te kunnen toezenden
of om u op de hoogte te houden van
allerlei nieuwtjes.
Wij zijn er mee bezig om in mei te kun-
nen voldoen aan de nieuwe eisen ge-
steld 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 der-
den. Met de invoering van de AVG
krijgt u meer rechten en onze parochie
en stichting meer plichten. Dat vergt
enige aanpassingen in onze organisa-
tie.

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.

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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19-5 Yvonne Bruins-Theunissen; Iris Jansen; Mick Wigman.
20-5 Rosemarie Sep; mevr. Ali Stevens-Danser “Theo-Hendrik”;
 mevr. Tiny Janssen; Johan Bosman.
21-4 George Sep; Floris Storm en Joost Storm; Ben van Tol;

Christy Bouman m/s “Sailing Home”; Naomi de Zwart.
22-5 Rene Derksen; Theo Scholten.
23-5 Dhr. Ger Vermeeren; Tjakko Hoeve; dhr. Dennis den Haan;

Eva van Klooster.
24-5 Marco van Megen; Daniel van de Hoeven; Stefanie Bruins;
 Martin Oome; John Bosman.
25-5 Landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes; dhr. Jan Roest,
 voorm. directeur Rijdende School; Martika Roelofs;

Juliette Wendt;
Axel Helmink en Falco Helmink; Marijke van Loon.

26-5 Erwin Bouwman; Caroline Janssen-Schuttler.
27-5 Dhr. Willy Verberck; dhr. Jan Suykerbuyk; dhr. Toine Willemsen;
 Erwin Bosman m/s “Ingona”.
28-5 Karin van Dongen, m/s “Najade”; Luuk Brandt;
29-5 Ria de Bot-Cornelissen; mevr. Rinie Valkenburg;

Delana Derksen.
30-5 Dhr. Jozef Bosman m/s “Anna”; dhr. Marcello Rensen;

mevr. Trudy v.d. Donk; Monique Wig¬man; Harry van Laak;
 mevr. Annemarie Geerts; Melanie van Gils, m/s “Rodeo”;

Vincent de Rover; Jaap Brevoord.
31-5 Yvonne Keuvelaar, “Adato”; Luuc Bourgonje.
1-6 Dennis Mooren; Anja van Meegen; Vinny Koks.

MISINTENTIES MAANDAG 21 MEI 2018

dhr. Herman Sieger, dhr. Pier Duizendstra,
mevr. Annie van Zwam en Henk van Zwam,
dhr. Philip Tetteroo, dhr. Rinus van Strien,
ouders Verschuren-Hoornick, dhr. Johan van Zijl,
ouders Bom-Buurman, mevr. Floor Huibers-Vermeeren,
dhr. F. Brom en ouders Brom,
dhr. Albert Kroon, dhr. Hans Martens
dhr. Thijs Jegen, bestuurslid landelijk KSCC,
ouders P. de Bot-Neff,
mevr. M. van Os-Appelboom en dhr. Henk Appelboom,

voor de overledenen van onze schippersgemeenschap.
voor moed en kracht voor allen die pastoraal werk doen.
42 jarig jubileum Schipperscentrum Nijmegen.
voor de vormelingen

MISINTENTIES ZONDAG 27 MEI 2018

dhr. J. ouders Bemboom-de Boer,
br. Evatius van Herwaarden FIC,
mevr. E. van Thiel en dhr. Jan van Thiel, dhr. H. Kruyt ‘ Cinderella’,
dhr. Theo van Ophuizen sr. en Jack van Ophuizen,
ouders. J. Wendt v/h ms. Fatima, dhr. A. van Megen m/s Furie.
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*Mevr. H. Hollemans-van Nijenhof
(gebouw C - 7de verdieping - kamer 60)
‘S HERTOGENBOSCH, JEROEN BOSCH ZIE-
KENHUIS, HENRI DUNANTSTRAAT 1, 5223 GZ
* Dhr. Frans Huibers (kamer 205).
NIJMEGEN, HOSPICE BETHLEHEM, SINT AN-
THONIUSPLAATS 10, 6511 TR.
* Dhr. Peter Klarenbeek (route 531).
NIJMEGEN, RADBOUD UMC, GEERT
GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
* Dhr. Joop Oudsen, verpleeghuis Rande-
rode  (3e verdieping – kamer 5).
APELDOORN, ZUSTER MEIJBOOMLAAN 10,
7334 DV.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE – POSTBUS
27, 6870 AA  RENKUM.
* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27, D-47533
KLEVE-DONSBRUGGEN.

* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Dhr. Jan Heijmen (v/h Stoome-
rette) 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 WILLIBRORD-
STRAAT 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 de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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Maritime Industry 2018

29, 30 & 31 mei 2018 - Evenementenhal Gorinchem

Maak u klaar om optimaal te netwerken tijdens hét complete
platform voor de gehele binnenvaart. Kom in een laagdrem-
pelige sfeer in contact met 500 exposanten die samen de
complete sector vertegenwoordigen voor de binnenvaart in
de BeNeLux. Het exposantenprofiel bestaat uit partijen die
werkzaam zijn in of voor de machinebouw, reparatie, voortstu-
wing, aandrijving, installatietechniek, elektrotechnische installa-
ties, brandstoffen, verzekeringen en banken, veiligheid,
communicatie, navigatie, scheepsonderdelen, handel en be-
vrachting, haven, infrastructuur, brancheorganisaties, media,
interieurbouw, dienstverlening, scheepsbouw en afbouw.

Wij heten u van harte welkom tijdens de drie beursdagen in
Evenementenhal Gorinchem. Bekijk de website voor meer infor-
matie en hoe u kunt kaarten bestellen. Mis het niet! Wie zien u
graag (terug) als bezoeker tijdens Maritime Industry 2018.

https://booking.evenementenhal.nl/nl/maritime-industry-2018/gorinchem
https://booking.evenementenhal.nl/nl/maritime-industry-2018/gorinchem
https://booking.evenementenhal.nl/nl/maritime-industry-2018/gorinchem
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Harry Smits met
pensioen

Na 39 jaar trouwe
dienst bij de haven-
dienst Dordrecht
gaat Harry Smits op
donderdag 24 mei
met pensioen. Wij
wensen hem het al-
lerbeste toe.

Beste allemaal..
Veel groetjes uit

Bretagne en
Normandië.

Van William en Jeanne
Peters - Derks

Vakantiegroeten uit
Milaan
Milano 2 mei 2018

Vanuit een regenachtig
Milaan (Milano) ontvan-
gen jullie de hartelijke
groeten,
Jolanda en Henry
Mooren
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Eucharistieviering met ontmoeting in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rot-
terdam

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op

het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Elke laatste vrijdag van de maand 19.30 uur Gezellige vrijdagavond

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2018

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Di. 5-6 13.30 uur Haringparty
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018

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.

Ma. 21-5 14.00 uur

Fietsen 2e Pinksterdag 21 mei vertrek 14.00
uur vanaf de parkeerplaats bij Boelaars aan
de Koningsdijk in Raamsdonksveer 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

mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN mei 2018
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 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Verzorgen Christoffel Nieuws (even weken)

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Do. 17-5
Vr. 18-5 IVR congres Straatsburg

Zo. 20-5 11.00 uur
Eerste Pinksterdag
H. Mis. Vijf kinderen ontvangen het Heilig
Vormsel

Ma. 21-5 11.00 uur

Tweede Pinksterdag
Kantoor gesloten
H. Mis met een optreden van het mannenkoor
Vox Virorum.

Ma. 28-5 19.30 uur Vergadering parkeergarage Waalhaven.

Di. 29-5 19.00 uur
19.30 uur

Vergadering VvE Promenadewoningen I
Vergadering VvE Woningen de Lunet.

Wo. 30-5 19.00 uur Vergadering VvE Waaltoren fase II en
Parkeergarage.

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

mailto:info@kscc.nl
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De oorlog - deel 1

Mijn naam is Harry Broekmeulen. Aan het eind
van de oorlog was ik schipper op het schip
van mijn vader, de 'Christophorus', een kem-
penaar van 517 ton met opduwer van 25 pk.
Ik ben geboren op 30 april 1922 als oudste
van twaalf kinderen: zeven jongens en vijf
meisjes. Na vier jaar pensionaat in Blerick
werd ik, als dertienjarige, kapitein van de op-
duwer. Ik stond op een grote kist anders kon ik
niet eens over de kop heen kijken. Het was
crisis en er viel haast geen cent te verdienen.
Zes jaar later, in 1942, kocht mijn vader een
huis in Born en werd ik de schipper. Mijn moe-
der was bang om met zo'n groot huishouden
aan boord te blijven. Je moest wel eens naar
plaatsen waar het gevaarlijk was. Mijn vader
was toen 48 jaar. Ik vond het al een oude
man, nu denk ik daar anders over.
We werden heel zelfstandig groot gebracht.
Mijn vader zei tegen ons: "je ziet maar dat je
het redt", daar was hij heel gemakkelijk in. Je
stond dan wel eens met het zweet in je han-
den. Maar vooral in de laatste maanden van
de oorlog heb ik van die opvoeding veel ple-
zier gehad.

De juiste data weet ik niet zo goed meer,
maar dat is niet zo van belang. Het moet be-
gin augustus 1944 geweest zijn, dat we met
de Christophorus onder de sluis van Maas-

bracht kwamen, leeg van Amsterdam. Mijn
vader kwam aan boord vertellen dat we
naar de Noordervaart moesten varen, en
daar de Peel in. Want de Amerikanen en En-
gelsen waren Parijs al gepasseerd. In Born,
waar we op weg naar toe waren, was het
niet pluis want er werden nog schepen in be-
slag genomen om voor Duitsland te laden en
dat wilden we zo kort voor de bevrijding maar
liever voorkomen. Wij hadden nog wat olie in
de tank van de opduwer waar we de Peel
nog wel mee konden bereiken. Ik was nog
nooit in de Peel geweest. Door de Noorder-
vaart en bijna in Beringen is een zijkanaal, de
Helenavaart, waar ze vroeger turf gingen ha-
len. Het is maar een sloot. Wij daarin, er lagen
al een paar schepen. We konden aan allebei
de kanten aan de wal springen, zo smal was
het er. Midden in de bossen, dus mooier kon
niet.

Na een paar dagen lagen er al schepen ach-
ter ons en er waren er ook verschillende die in
de Noordervaart bleven omdat er bij ons
geen plaats meer was. Allemaal dachten ze,
net als wij, een veilig plaatsje gevonden te
hebben.
Ik moet nog even vertellen dat ik nog twee
jongere broers aan boord had. Een als ma-
troos en de ander was bij ons op vakantie.
We hadden aan iedere kant van het schip
een plank gelegd, zo konden we alle kanten
op. Om boodschappen te halen moesten we
naar Meyel of Beringen, dat was wel enige
kilometers lopen. Een fiets hadden we niet,
maar we waren nog jong en vrijgezel. We lie-
pen iedere morgen twee kilometer langs het
kanaal naar een boer om een kannetje melk
te halen. Hij woonde aan de rijksweg van

Meyel naar Beringen en Panningen. Die boer
had twee aardige dochters. We liepen er met
plezier iedere dag heen. Na een dag of tien
hoorden we dat Born al bevrijd was. De Duit-
sers zagen we op de Rijksweg. Zij trokken te-
rug met alles wat maar rijden kon, zelfs met
paard en wagen. En wij in ons schik dat kun je
wel begrijpen. We hadden onze hoeden uit
de kast gehaald en vol oranje bloemen ge-
stoken.
Maar op een dag werden de schepen in de
Noordervaart met diepvliegers beschoten.
Marten Tromp van de Antoinette is toen
doodgeschoten. Een hele ramp was dat.
Doordat wij tussen de bomen lagen is er bij
ons niets gebeurd. Hoe dichter de Amerika-
nen naderden hoe gevaarlijker het werd. Ze
schoten op alles. Wij zijn gelijk een schuilkel-
dertje gaan graven naast de plank zodat we
wat dekking hadden. Er waren toen verschil-
lende schippers die niet meer aan boord durf-
den te blijven. Ze probeerden in Meyel
onderdak te vinden. Die zijn slim geweest
maar daar kom ik later nog op terug. De
schipper achter ons bleef ook aan boord met
zijn gezin. En wij waren vrijgezel en als de
nood aan de man kwam waren we zo weg.
Nou we hebben wel pech gehad. Laat de
Tommy nou in Meyel blijven staan omdat de
aanvoer niet zo gauw kon volgen. Ze onder-
vonden maar heel weinig tegenstand meer
van de Duitsers en zodoende ging het veel te
vlug. Toen de Duitsers in de gaten kregen dat
ze in Meyel bleven staan, gingen ze zich bij
ons langs het kanaal ingraven met kanonnen
en wat er allemaal bij hoort. Nu lagen wij pre-
cies in de frontlinie.
(Wordt vervolgd)

Harry Broekmeulen schreef zijn er-
varingen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinnerin-
gen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.
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Werkzaamheden die binnenkort in Nijmegen plaatsvinden aan de
Weurtseweg, tussen de Pater van Hooftstraat en de Voorstadslaan.

Vanaf maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni 2018 worden de klinker-
sleuven in de Weurtseweg in opdracht van de gemeente Nijmegen
hersteld met asfalt. Zie het kaartje.
De werkzaamheden starten maandag 28 mei 6.00 uur en duren tot
en met vrijdag 01 juni 2018 18.00 uur. In deze periode is de Weurtse-
weg afgesloten voor het gemotoriseerde doorgaande verkeer. Hier-
voor wordt een omleidingsroute ingesteld. Fietsers en voetgangers
kunnen wel over de Weurtseweg.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van het KSCC Schippers-
centrum Nijmegen?

In deze werkweek kunt u het beste omrijden en aan de centrumkant
van de Voorstadslaan insteken. Volg de ontsluiting omgeving Nina
Simonestraat via Waalbanddijk (blauwe pijlen op de kaart).

Voor een grote weergave van de kaart klik hier

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2018/05/Wegwerkzaamheden-Provincie-Gelderland1.png
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Van 27 juli tot 6 augustus 2018 gaat de A12/A50
tussen Waterberg en Grijsoord (richting Utrecht)
volledig op de schop voor groot onderhoud en
renovatie van het wegdek en de belijning. Deze
afsluiting heeft grote gevolgen voor alle ver-
keersstromen aan de noordzijde van Arnhem. In
goed overleg tussen Rijkswaterstaat, de provin-
cie, de gemeente Arnhem en VNO-NCW Mid-
den willen we gezamenlijk zoveel mogelijk
voorkomen dat de afsluiting van de snelweg
ook de bedrijven in de regio afsluit.

Het overleg heeft al opgeleverd dat de afslui-
ting plaatsvindt in de vakantieperiode, zodat
het beroepsgoederenvervoer, zakelijke rijders
en woon-werk verkeer minder last hiervan on-
dervindt. Maar een vakantieperiode levert ook
extra vakantieverkeer op. Juist op deze door-
gaande weg vanuit Duitsland. Vakantiegangers
die tussen 27 juli en 6 augustus terugkomen uit
Duitsland, zullen moeten omrijden. Hetzelfde
geldt voor onze buitenlandse gasten. Rijkswater-
staat is al druk in overleg met de ANWB en de
Duitse ADAC om deze communicatiekanalen
optimaal te gebruiken. In Nederland zullen
daarnaast zoveel mogelijk media worden inge-
zet om mensen over de afsluiting te informeren.

Toch zullen we niet kunnen voorkomen dat ver-
keer dat Arnhem via de noordzijde benadert,
vast komt te staan als bedrijven geen extra

maatregelen nemen. Immers de ‘normale’ ring-
weg via de westkant kan niet bereikt worden,
dus veel (doorgaand) verkeer op knooppunt
Waterberg zal via de zogenaamde Pleijroute
van Arnhem Noord naar het zuiden of westen
gaan..
Wellicht is deze vakantieperiode voor bedrijven
een goede kans om alternatieven voor
(auto)mobiliteit uit te proberen. Slim werken
(flexibel of thuis) kan een oplossing zijn. Goede
informatie over de afsluiting naar medewerkers
kan hen wellicht verleiden om juist nu een keer
de (e-)fiets of het openbaar vervoer te nemen.
Ook carpoolen kan extra lange files voorkomen.
Rijkswaterstaat zal ook zorgen voor goede rou-
teinformatie over alternatieve routes. Het opne-
men van deze informatie op websites (voor
klanten) en intranet (voor medewerkers) kan
ergernissen voorkomen.

Wil uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein
of bedrijf mogelijkheden bespreken om bereik-
baar te blijven of ziet u aanvullende mogelijkhe-
den voor anders mobileren en wilt u dit
onderzoeken,  neemt u dan contact op met de
Mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden,
Arno van der Steen, 06 – 53 76 12 33

Meer informatie over de werkzaamheden :
www.rijkswaterstaat.nl

Zomerafsluiting A12/A50 eind juli; nu nadenken over maatregelen voorkomt vaststaan

www.rijkswaterstaat.nl
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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
—-------------------------------------------------------

MOP
Op een warme dag valt midden op straat
een man flauw. Een vrouw snelt naar de
man om te helpen. Ze wordt aan de kant
geduwd door een man met de woorden:
‘Het is al goed mevrouwtje. Ik heb een

cursus EHBO gedaan.’
De vrouw maakt plaats en ant-
woord: ‘Wanneer je bij het ge-
deelte komt dat je een dokter
nodig hebt, sta ik hier hoor.’

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

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

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------
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