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Van de bestuurs- en directietafel

Een drukke tijd ligt achter ons. Met Hemelvaart en de
Communicantjes en Pinksteren met als hoogtepunt
de toediening van het sacrament van het heilig
Vormsel. Bekijk de foto’s maar eens op p. 7 en 9.
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Wandelnieuws

De voorbereiding van de ploeg, die de verzorging re-
gelt van de KSCC wandelaars, zijn in volle gang. In-
middels hebben veel wandelaars zich hiervoor
opgegeven. Maar er is nog plek.
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Expositie in museum De Bastei

In de eerste expositie van het nieuwe museum in Nij-
megen De Bastei, is er aandacht voor de aalmoeze-
nier. Hij een van de 12 Nijmeegse meesters die een
verbinding maken tussen de stad en de rivier.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Beste lezer / lezeres van de Christoffel Nieuwsbrief

Een drukke tijd ligt achter ons. Hemelvaart daarover hebben
wij u bericht in het vorige Christoffel Nieuws, Pinksteren met als
hoogtepunt de toediening van het sacrament van het heilig
Vormsel en de doop van Joshua, zoon van Natascha en Ma-
rek in de circuspiste van circus Freiwald.

Op zondag 27 mei vierden we het feest van Maria Hulp der
Christenen. Onder deze naam vereerde Don Bosco Maria en
motiveerde hij al zijn volgelingen om dit ook te doen, om met
haar steun ons in te zetten voor de noden, maar ook voor de
mooie dingen van de gemeenschap.
Ondertussen werden wij ook geconfronteerd met het nodige
leed: het overlijden van

● Annie van Zwam, weduwe van Henk van Zwam, onze voor-
malige sociaal raadsman,

● mevrouw Dinie Holleman-van Neyenhof weduwe van Willem
Hollemans,

● Elly van Angelen - de zus van Han van Angelen- en
● mevrouw Erzsi van Angelen-Bognár, weduwe van Carolus

van Angelen.

Het KSCC en het pastoraat leven met deze families mee, en
wensen hen sterkte voor de toekomst.

Ondertussen gaat het
werk gewoon door: de
voorbereiding op de di-
verse activiteiten, het be-
zoek aan de zieken,
diverse bezoekjes en ver-
gaderingen en de huis
tuin en scheepvaart en
kermis zaken die zo elke
dag op mijn pad komen.

Met uw met jouw steun
gaan we er dit jaar weer
tegenaan.

Volaan Vooruit in Gods
en Don Bosco’s Naam.

B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Donderdag 17 en 18 mei vergadering van de IVR te Straatsburg

De IVR is een Internationale vereniging voor de behartiging
van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en
de verzekering en het houden van een register van Binnen-
schepen in Europa. https://www.ivr-eu.com/

Organisaties van transportverzekeringen en scheepsexpertise
samen met individuele ondernemingen uit allerlei Europese
landen zijn in de IVR vertegenwoordigd. Ook aanverwante za-
kelijke terreinen zoals advocaten, fabrikanten scheepswerven
zijn in de IVR vertegenwoordigd.
De jaarvergadering van de IVR wordt altijd gehouden op de
donderdag en vrijdag voor Pinksteren.
Dat heeft een aantal voordelen: De deelnemers komen uit
heel Europa. De meesten koppelen er een lang weekend aan
vast. Dit jaar vond de vergadering in Straatsburg in het ge-
bouw van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, CCR
plaats: een imposant gebouw - de ramen kunnen wel een
klein schoonmaak beurtje gebruiken- .

Hoofdthema was: het 150 jarig bestaan van de acte van
Mannheim. Deze acte is van kracht geworden op 17 oktober
1868. In samenwerking van Duitsland, Nederland, Zwitserland,
België en Frankrijk is zij opgezet. Zij houdt in dat het scheep-
vaartverkeer op de Rijn en de rivieren die er op uitkomen geen
tolbelasting hoeft te betalen.

In een heel interessant workshop werd de toekomst van de Ak-
te van Mannheim besproken. In een andere workshop werd
besproken ‘de consequenties van het onbemand varen’ en
‘de consequenties van allerlei ICT toepassingen’. Alhoewel de
onderwerpen technisch zijn, was het goed om aan deze work-
shops deel te nemen. Het contact met andere internationale
deelnemers zorgt er voor dat het KSCC en het RK Europees
pastoraat op de werkvloer blijven en de bereikbaarheid naar
elkaar vergroten.

De vergadering wordt afgesloten met de wisseling van de
voorzitter, hij wordt gekozen voor 2 jaar.
President Klaus Weber droeg het stokje over aan Norbert Plan-
cher, vertegenwoordiger van de Franse verzekeringssector.

https://www.ivr-eu.com/
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Aan het einde van de vergadering vond
een ontvangst plaats in het stadhuis van Straats-

burg. Daar sprak
Catherine Trautmann, TEN-T

coördinator en voorzitster van
de Haven van Straatsburg, ons
toe. Zij gaf aan hoe belangrijk
Frankrijk is in het hele Europese
rivieren gebied voor de scheep-
vaart. Ook sprak ze over een
aardig detail in de relatie Frank-
rijk-Duitsland: De Elzas is natuur-
lijk vanuit het cultuur en
historisch perspectief Duits. De
inwoners zijn in de loop der ja-
ren vanaf 1840-1841(de Frans
Duitse oorlog) 5 keer van natio-
naliteit gewisseld: dan weer
Frans, dan weer Duits, etc.

In haar toespraak gaf zij aan dat er veel perspectief is voor het
vervoer over water. Hopelijk dat de mooie en inspirerende
woorden in echte daden omgezet kunnen worden.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

1ste Pinksterdag 20 mei

Een prachtige dag waar 5 jongeren het sacrament van het h.
Vormsel hebben ontvangen. Daaraan is een hele tijd van voor-
bereiding aan vooraf gegaan, waarbij vooral de ouders een
rol konden spelen gefaciliteerd door de werkgroep Vormsel
voorbereiding. Het Liturgieboekje werd gemaakt door Leon
Woudstra, de vader van Roano.

Op de foto ziet u de
jongeren toen zij de
1ste h. Communie
deden en onder op
de voorkant hoe ze
er nu bij het heilige
Vormsel uitzien.

Dorethé Janssen-
Vermeeren van de
ms Sagitarius nodig-
de namens de ou-
ders de
Hoofdaalmoezenier
als Vormheer uit, de
jongeren het sacra-
ment toe te dienen.

Zij sprak de volgen-
de tekst uit die wij u
niet willen onthou-
den:
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OUDERS VRAGEN DE LANDELIJK AALMOEZENIER HUN KINDEREN
HET SACRAMENT VAN HET H. VORMSEL TOE TE DIENEN

Vandaag vragen wij u deze jongens te vormen met Gods Hei-
lige Geest.
Hun dat extra duwtje in de rug te geven om de juiste weg te
gaan die Jezus ons heeft voorgedaan.
Met open ogen en oren, met sterke handen en benen maar
vooral met een liefdevol hart.
Het spreekt ons allemaal aan; ’Leven zoals Jezus deed’, maar
het is vaak ook moeilijk.
Het wil niet altijd lukken, het gaat met vallen en opstaan.
Als je iets goeds gedaan hebt dan krijg je een schouderklopje
en voel je je blij.
Ben je droevig dan leggen mensen hun armen om je heen. Je
weet zo dat je niet alleen staat en er iemand is die je wil hel-
pen.
Ook God laat ons niet in de steek: Hij geeft schouderklopjes en
legt zijn armen om ons heen.
Maar tegelijkertijd spoort Hij ons aan: ‘Kom op, de handen uit
de mouwen!’

Mogen deze jongens in hun verdere leven de kracht en de
steun van Gods Geest ontvangen om zo uit te groeien tot
mooie volwassen medemensen.

Aan het einde van de viering een dankwoord aan de ouders,
opa’s en oma’s; beherend team, medewerkers en vrijwilligers
KSCC; de fotograven en reproafdeling; bloemversiering en kos-
terteam; het zang- en muziekteam; het pastorale team en ont-
werper en drukker van de omslag; en een extra woord van
dank aan leden van de werkgroep Rinie en Theo.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Na 25 jaar mee gewerkt te heen aan de voorbereiding van de
jongeren op de 1ste communie en het heilig Vormsel geduren-
de 25 jaar stoppen zij hun activiteiten. Alex Janssen sprak een
welgemeend dankwoord namens de ouders

Zonnepanelen en tl-verlichting

Ze functioneren sinds woensdag 23 mei. Er is een app die pre-
cies aangeeft wat de panelen aan elektriciteit opleveren.

Er wordt aan een offerte gewerkt om de tl-verlichting om te
bouwen tot led-verlichting. Aan boord branden veel tl-buizen
die naar het schijnt veel stroom verbruiken. Wij hopen met de-
ze maatregelen de energierekening te verlagen.
Ook de stroommeters achter op het centrum worden ge-
checkt. Uit opmerkingen van gebruikers blijkt dat ze niet goed
aangeven hoeveel energie verbruikt wordt, dit ten nadele van
het KSCC.

Theo en Rinie Janssen-Valkenburg en Alex Janssen
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Tot slot:

Dank voor de vele felicitaties die ik in ontvangst heb mogen
nemen op de dag van mijn 77steverjaardag 25 mei. Ontelbare
telefoontjes, mailtjes, kaarten, WhatsApps, berichtjes, persoon-
lijke felicitaties vergezeld met een cadeautje etc.: Hartverwar-
mend. Ik hoop dat er ook een aantal gebedjes en kaarsjes
voor mij en ons werk zijn opgestoken: we kunnen het goed ge-
bruiken.
Dank ook aan Ria met het beherend team die het feest met
de vele vrijwilligers weer in goede banen heeft geleid met een
leuk ingerichte zaal een fijne ontvangst, een drankje en een
hapje.
’s Avond laat was het hele centrum weer op orde om de vol-
gende dag de familie Hollemans te kunnen ontvangen voor
de uitvaart van hun moeder Dien Hollemans-Neyenhof.

Met uw met jouw steun gaan we er dit jaar weer tegenaan.
Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s Naam.

B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC
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Heilige

Eerste

Communie

10 mei

2018

Communicantjes:

Yara Verlaan

Finn van Gils

Chenoa Woudstra

Bekijk alle foto’s op
onze website.

Foto’s: Sensen

https://www.kscc.nl/fotovideo/
https://www.kscc.nl/fotovideo/


Christoffel Nieuws pagina 8← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 9← terug naar pagina 1

Heilig

Vormsel

20 mei

2018

Vormelingen:

Cees Wagemaker

Hidde Kuenen

Luuk Janssen

Rens Janssen

Roano Woudstra

Bekijk alle foto’s op
onze website.

Foto’s:
Rudy van Duijnhoven

https://www.kscc.nl/fotovideo/
https://www.kscc.nl/fotovideo/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendin-
nen en –vrienden en lezers

van Christoffel Nieuws,

Het is het grote meegenieten waarom elk
jaar tientallen vrijwilligers weer beschik-
baar zijn om voor een kleine honderd
wandelaars uit de binnenvaart een aan-
genaam sportevenement te laten bele-
ven. Maar er komt ook heel wat bij kijken.

Een deel van de verzorgers richt het ‘me-
disch centrum’ in waar de wandelaars uit
de binnenvaart, vrienden, vriendinnen en
bekenden die de 4Daagse meelopen
hun voeten kunnen laten afplakken (op
maandag) of laten verzorgen op dinsdag,
woensdag en donderdag. De verzorging
bestaat hoofdzakelijk uit het prikken en
afplakken van de blaren. Tevens is er een
mogelijkheid om op dinsdag, woensdag
en donderdag de spieren te laten masse-
ren. Op maandag wordt er een indeling
gemaakt voor de medische bezetting op
de vijf dagen, ook omdat er een of twee
personen van de medische dienst dage-
lijks op een rustpost zullen zijn. Tevens
wordt er op maandag gekeken welke
materialen nog moeten worden aange-
vuld, zoals tape, gaasjes, alcohol en jodi-
um.

Een ander deel van de verzorgers houdt
zich maandag 16 juli bezig het verzame-
len van tafels, stoelen, dekens, thermos-
kannen, bekers, borden, partytenten en
ander materiaal dat vier dagen met de
bus meegaat om een rustpost op te bou-
wen langs het parcours. Er worden bood-
schappen gedaan, zoals fruit, eieren,
koffie, thee, druivensuiker, melk, komkom-
mer en andere versnaperingen. Voor elke
bus worden pakketten klaargezet. Daarin
zitten ook gasstelletjes en jerrycans. In de
loop van de middag worden de voertui-
gen opgehaald en bij het KSCC-Schip-
perscentrum neergezet om heel veel er in
te dragen. Op die dag worden ook de
bushoofden bekendgemaakt, die zich
ook bezighouden met de routes naar de
rustposten op de vier wandeldagen.

Maandagmiddag om 16.00 uur komen
heel veel verzorgers en wandelaars bijeen
voor een kennismakingsronde en voor het
uitwisselen van de nodige informatie.

Afhankelijk van het tijdstip waarop een
verzorgingspost moet zijn opgetuigd
wordt er ’s morgens op het Schipperscen-
trum koffie gezet en eieren gekookt. De
laatste spullen worden ingeladen en de rit
naar de plek langs het parcours wordt af-
gelegd. Sommige verzorgers moeten al
om 04.00 uur op pad om om 06.00 uur al-
les gereed te hebben. Dat betekent de
bus parkeren, de partytenten opbouwen,

tafels en stoelen neerzetten, de dekens er
op leggen, de KSCC-vlag voor de wande-
laars zichtbaar ophangen, de lijst van
deelnemers bij de hand houden, water
koken voor thee en soep, fruit schillen. Bij
de aanloop van ongeveer 100 vierdaag-
selopers wordt er drank geschonken, een
hartige hap gegeven, een praatje ge-
maakt, moed ingesproken en iets meege-
geven. En als de laatste wandelaar weer
vertrokken is, kan alles weer worden inge-
ruimd voor de rit naar Nijmegen. Daar
wordt bekeken wat er moet worden aan-
gevuld. Rond 16.00 uur is er een klein
overleg van de verzorgers met de bijzon-
derheden voor de volgende wandeldag.

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 vrij-
willigers zijn al activiteiten waar te nemen
om de diensten zo professioneel mogelijk
te laten gebeuren. 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 belo-
ning, de geboortedatum, een telefoon-
nummer en eventueel een e-mailadres
achter te laten. Duidelijk is dat alle gege-
vens met de nodige zorgvuldigheid zullen
worden verwerkt en beheerd. →

www.ksccvierdaagse.nl
www.ksccvierdaagse.nl
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Voor de komende twee weken
staan de volgende wandeltochten op

het programma:

2 juni
Roparun Wandeltocht  in Nijmegen
Running Nijmegen
Afstand: 10-15-20-25-30-40 km
Startplaats:  Honigcomplex
Waalbandijk 20, 6541 AJ Nijmegen
Starttijd: 07.00 – 12.00 uur
06-20966250
www.runningnijmegen.nl
ymmdemouge@hotmail.com

3 juni
31e Grenslandtocht  in Beek
Wsv Mooi Nederland
Afstand: 10-15-20-30-40-50 km
Startplaats:  clubhuis B.V.C.
Alde Weteringweg 1, 6573 AZ Beek
Starttijd: 07.00 - 13.00 uur
024-6842623
www.mooinederland.wandelt.nl
mooinederland@wandelt.nl

5 t/m 8 juni
Avondvierdaagse  in Nijmegen
Wandelvereniging Gelderland
Afstand: 5-10-15 km

Startplaats:  multifunctioneel sportcomplex
De Eendracht
Steinweglaan 3, 6532 AE Nijmegen
Starttijd: 18.00 - 19.00 uur
024-3554013
www.avondvierdaagse-nijmegen.nl
a4daagse@kpnmail.nl

9 en 10 juni
54e Michaelmars  in Nijmegen
Stg. Michael
Afstand: 5-10-15-20-30-40-50 km
Startplaats:  gebouw Roomsch Leven
Heyendalseweg 239, 6525 SG Nijmegen
Starttijd: 06.00 – 12.00 uur
024-3557227
www.michaelmars.nl
organisatie@michaelmars.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (hoofdzakelijk)
in Nederland worden gehouden, zoals in
Voorthuizen op 2 juni, in ‘s-Heerenberg op
2 en 3 juni, in Geldermalsen op 9 juni, in
Pannerden op 9 en 10 juni en in Mill op 10
juni 2018.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDEL-
NIEUWS

www.runningnijmegen.nl
www.runningnijmegen.nl
mailto:ymmdemouge@hotmail.com
mailto:ymmdemouge@hotmail.com
www.mooinederland.wandelt.nl
www.mooinederland.wandelt.nl
mailto:mooinederland@wandelt.nl
mailto:mooinederland@wandelt.nl
www.avondvierdaagse-nijmegen.nl
www.avondvierdaagse-nijmegen.nl
mailto:a4daagse@kpnmail.nl
mailto:a4daagse@kpnmail.nl
www.michaelmars.nl
www.michaelmars.nl
mailto:organisatie@michaelmars.nl
mailto:organisatie@michaelmars.nl
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Openingsweekend De Bastei

Zaterdagmiddag 19 mei 2018 is De Bastei officieel geopend
door Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en de Gelderse
Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Speciaal voor
het openingsweekend waren er uiteenlopende activiteiten
voor jong en oud. De bezoekers waren zonder uitzondering erg
enthousiast over het mooie en spannende gebouw, waar je
struikelt over de verhalen over de geschiedenis van de stad,
de rivier en de unieke Gelderse natuur.

De Bastei is gehuisvest in een
spectaculair nieuw gebouw
dat op en rond de 16e eeuw-
se verdedigingstoren (de vroegere Stratemakerstoren) is ge-
bouwd.

In de Bastei zijn Romeinse en middeleeuwse vondsten te zien
die met veel vernuft zijn verwerkt in het gebouw. In het ge-
bouw ervaar je de natuur door te kijken naar de collectie die
wordt gepresenteerd in vier biotopen van het rivierenland-
schap.

De Bastei is gehuisvest op Waalkade 83 en is zeven dagen per
week open van 10.00 tot 17.00 uur. Het entreegebouw en het
Bastei Café zijn vrij te bezoeken. Voor het museum gelden en-
treeprijzen. Met de Museumkaart is de toegang gratis.
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De eerste expositie: Nijmeegse Meesters

Wij introduceren ‘Nijmeegse Meesters’: twaalf  bekende
Nijmegenaren lieten zich inspireren door de stad, de rivier
en de natuur. In deze openingsexpositie van De Bastei
vertellen zij je hun verhaal. Deze verhalen laten je zien
waarom juist hier in Nijmegen een centrum als De Bastei
op zijn plaats is.
De expositie loopt t/m 2 september 2018.

In deze expositie de verhalen van 12 bekende mensen,
allen uit Nijmegen, maar niettemin werkzaam in heel ver-
schillende werelden: kunst, wetenschap, media, sport,
scheepvaart, politiek, bestuur. Dat levert een veelzijdig
beeld op, want voor elk van hen heeft de stad een ande-
re betekenis. We nodigen je als bezoeker uit om op onder-
zoek te gaan en kennis te nemen van hun visie op de
stad, de rivier en de natuur.

Eén van de Nijmeegse meesters is onze aalmoezenier
B.E.M. van Welzenes. Op de foto rechts ziet u zijn bijdrage
aan de expositie.

V.l.n.r.: Bernhard van Welzenes, Jan Brok (adviseur), Henk Nuy
en Emma van de Hoogen (beleidsmedewerkster)
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Een doop in Circus Freiwald

Op Eerste Pinksterdag 20 mei werd Joshua Sadowy gedoopt. Joshua
is het zoontje van Marek Sadowy en Natascha Spindler. De peetou-
ders zijn Andrzej Sadowy en Sina Richter.



Christoffel Nieuws pagina 16← terug naar pagina 1

DOOP

2018-05-20 Op Eerste Pinksterdag 20 mei werd Joshua Dway-
ne Michal (Joshua) Sadowy gedoopt. Joshua is het zoontje
van Marek Sadowy en Natascha Spindler. De peetouders zijn
Andrzej Sadowy en Sina Richter. De doop vond plaats in Cir-
cus Freiwald die toen stond in het Julianapark te Veghel.
Correspondentieadres: p/a Circus Freiwald, Erfstraat 24,
5405 BE Uden.

2018-05-27 Op zondag 27 mei werden Laura Josephine Maria (Laura)
en Elena Louise Maria (Elena) Steegmans dochters van Joep en Ma-
deleine Steegmans – Gielens gedoopt. Tegelijk vond de doop plaats
van Lise Engel Marie (Lise); Lars Augustinus Matteeo (Lars) en Luuk
Adrianus Wilhelmus (Luuk) Steegmans dochter en zoontjes van Guus
Steegmans en Marieke Jaspers. De doopplechtigheid werd gehou-
den in de St. Barbarakerk te Bunnik.

2018-06-10 Op zondag 10 juni wordt Teun Cornelis Hendricus Pieter
Romondus Lamers gedoopt. Teun is het zoontje van Bart en Angé-
lique Lamers –van der Velden. De doopplechtigheid wordt gehou-
den op het Schipperscentrum ‘Het Zuiden’ te Raamsdonksveer.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

2018-06-10 Op zondag 10 juni ontvangen Bram Romondus Hendricus
Cornelis Pieter Lamers en Adrianus Cornelis Wilhelmus Verberne hun
Eerste Communie. Bram is het zoontje van Bart en Angélique Lamers
–van der Velden. Dirk is het zoontje van Willem en Suzanne Verberne.
De Eerste Communieplechtigheid vindt plaats op het
Schipperscentrum ‘Het Zuiden’ te Raamsdonksveer.

2018-06-10 Op zondag 10 juni ontvangt Finn Dian Zijstra zijn Eerste
Heilige Communie. Finn is het zoontje van Marco en Tessa Zijstra-
Paal. De Eerste Communieplechtigheid vindt plaats op het
KSCC Parochiecentrum Nijmegen.

OVERLEDEN

2018-05-18 Op vrijdag 18 mei is, in de leeftijd van 79 jaar, Hendrina
Josephina (Dien) Hollemans - van Neyenhof overleden. Weduwe
van Willem Hollemans. Er werd afscheid genomen van Dien in de eu-
charistieviering op zaterdag 26 mei aan boord van het K.S.C.C.
Schipperscentrum te Nijmegen. Na de viering begeleidde de kinde-
ren Dien naar het crematorium.
Correspondentieadres: Julianastraat 34, 5151 VV Drunen.

2018-05-23 Op woensdagochtend 23 mei is geheel onver-
wacht Erzsi Ilona Aranka (Erzsi) van Angelen - Bognár over-
leden. Op de leeftijd van 79 jaar. Weduwe van Rolus van
Angelen. De afscheidsplechtigheid vond plaats op dinsdag
29 mei in de aula van Begraafplaats Moscowa te Arnhem.
Daarna werd Erzsi begeleidt naar haar laatste rustplaats op
de begraafplaats van Moscowa. Correspondentieadres: Ravenstein-
pad 21, 6844 HT Arnhem

VERHUISD

2018-05-31 Na ruim 31 jaar op de O.C. Huismanstraat 327 te hebben
gewoond is Ria Lentjes verhuisd naar een nieuw appartement. Haar
nieuwe adres is: Molenweg 55k, 6542 PS Nijmegen.
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1-6 Dennis Mooren; Anja van Meegen; Vinny Koks.
2-6 Willem Peter Leensen; Lisette Leensen; Ben Janssen.
3-6 Dhr. Peter van Megen; Desiree Savelkoul; Eveline van Os;

Jens Schleipfenbauer; Ferran Frerichs.
4-6 Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen;
 Claudia Peters; dhr. Koos Verhoef.
5-6 Peter Oudakker; Sylvia Verschuren, v/h “Bellona-V”;

Joost van Lammeren; Anita van Meegen, m/s Elgeria.
6-6 Dhr. Ad Lansink; dhr. Rien Schoonderwoerd.
7-6 Mevr. Brigitte Basten-v Megen; Sven Roelofs.
8-6 Stella Sep-Jägers, m/s “Rex-Rheni”; Wilfried van Ooyen;

Bent Schleipfenbauer.
9-6 Mevr. Beppie Bosman; Wilfried Janssen; William Theunisz;

Rene Driessen.
10-6 Marvin Lischer, m/s “Ilze”.
11-6 Annemarie Theunissen-Schuttler; Alexander Vermaas;

Lilianne Tabbers; Tonny van Megen-Wissing;
Luuk Janssen, m/s Sagittarius; Marieke de Bot.

12-6 Caroliene Beijer-Verhoef; Ab Fortuin; Barend Lagarde;
Theo Leensen; Rosanna van der Klocht.

13-6 Antoine Kuenen; Carina Horrel; Robin de Bot; Lisa Boon.
14-6 Mevr. Jolanda Bosman; Jennifer van Weenen-v.d Wijgaard;
 Bastiaan Nicolas Bosman; Danielle Stravers.
15-6 Linde Janssen; dhr. Paul Leensen; dhr. Wilfried Peters;

Jose Schitz-Wickerman; Carolien van Duynen.
16-6 Dhr. Jan Thonissen; mevr. H. Janssen-v.d. Donk m/s “Jolanda”;

dhr. Ad Lagarde; dhr. Sander Sanders; dhr. Koekoek;
Bastian Fendel; Carolien Suykerbuyk; mevr. Cora Peperkamp;

 Jens Thonissen.

MISINTENTIES MAANDAG 3 JUNI 2018

Mevr. Erzsi van Angelen-Bognár,
Ouders Hollemans-van Neyenhof,
ouders Leensen-Berendts,
dhr. R. Scheers,
dhr. J. Kersten,
dhr. A. van Megen m/s Furie,
ouders van Laak-van Dyck, v/h Richard IV,
dhr. H. Kruyt ‘Cinderella’,
dhr. R. Roelants "Marina",
mw. Ria van Megen en overleden familieleden,
mw. E. van Ommen-Stelt m/s ‘Oranda’,

MISINTENTIES MAANDAG 10 JUNI 2018

ouders de Bot-Neff,
Nancy Rensen-van de Brink,
dhr. Toon Elsakkers sdb,
dhr. H. Appelboom en Marion Appelboom,
mw. Trees Rattink-van der Pluijm en dhr. Johan Rattink,
dhr. P. Wanders v/h ms. Bernardus,
ouders Kuenen-van der Asdonk,
dhr. Philip Lischer,
dhr. André Struik,
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* 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 (afd. De
Brink – kamer 19).
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 Stoomeret-
te) 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 ver-
schijnt één keer in de 14 dagen. Deze
ziekenlijst is daarom noodzakelijkerwijs
een momentopname. Wijzigingen wor-
den bijgewerkt op onze website. Klik
daarvoor op de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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Brief van Lisette en Sander

Bedankt

Dank aan alle lieve mensen die ons hebben ondersteund in de
voorbij periode tijdens mijn behandelingen en herstel, na de
operatie in Nijmegen.
Allereerst de Pater en de Zuster, die ons zijn voorgegaan in het
gebed. Dank u wel, het voelt als een weldaad!

Die lieve mensen van de bezoekersdienst die zich inzetten met
heel veel zorg en aandacht! Prettig om dit te mogen ervaren.
De crew en alle daarbij behorende. Dank voor jullie inzet en
goede zorgen en fijne momenten tijdens een bakje koffie.

Ook hebben wij 26 april ons 50 jaren huwelijk mogen beleven,
bekroond met ons hele gezin op Schouwen-Duivenland: Dank-
baar genoten van alles, de felicitaties van u en compliment in
welke vorm dan ook!

Deze gemeenschap betekend ongelofelijk veel voor ons en zijn
er trots op daar deelgenoot van te mogen zijn!
Dankbaar zijn we ook dat we weer in de Kempen aan het ‘tuf-
fen’ zijn, alles gaat goed en het geeft ons weer een gelukkig
gevoel!!

Lisette en Sander “Factotum”
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SOR Kindervakantiekampen

U hoort ieder jaar ongetwijfeld van veel
kinderen enthousiaste vakantieverhalen.
Toch zijn er nog veel kinderen die een (ex-
tra) weekje vakantie goed kunnen gebrui-
ken. Voor die kinderen organiseert de
Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR)
al vanaf 1963 kindervakantiekampen.

De SOR bestaat volledig uit vrijwilligers en
stelt zich ten doel een leuk kamp te organi-
seren voor kinderen van groep 3 t/m 8 die,
om wat voor reden dan ook, niet op va-
kantie gaan of voor wie de huiselijke situa-
tie om opvang vraagt. De kinderen gaan
een week kamperen of verblijven in een
blokhut. Ze worden er met allerlei activitei-
ten en spelletjes op een leuke manier be-
ziggehouden. Garanties voor een
geslaagd kamp zijn natuurlijk niet te geven.
Maar inmiddels zijn er al meer dan 10.000
kinderen die met veel plezier terugkijken
op hun SOR-kamp.

De kampen voor 2018 zijn gepland in de
periode van 21 juli tot en met 4 augustus.
De inschrijfkosten bedragen 50 euro per
kind. Dit is uiteraard niet kostendekkend,
de tekorten worden aangevuld door ou-
ders die meer kunnen betalen, giften van
instellingen, en subsidies.

De geplande vakantiekampen dit jaar zijn:

Gemengd kamp (6,7 en 8 jaar):
van 21 t/m 28 juli in Blokhut in Mill
Meisjes 1 (9 en 10 jaar):
van 21 t/m 28 juli in Blokhut in Stevensbeek
Jongens 1 (9 en 10 jaar):
van 21 t/m 28 juli in Tentenkamp in Bergen
Meisjes 2 (11 en 12 jaar):
van 28 juli t/m 4 augustus in Blokhut in
Stevensbeek
Jongens 2 (11 en 12 jaar):
van 28 juli t/m 4 augustus in Tentenkamp
in Bergen

Aanmelden of Informatie?
T: 06 – 13 62 07 70
E: info@sorvakantiekampen.nl
I: www.sorvakantiekampen.nl

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, namens alle vrijwilli-
gers van de SOR,
Martijn Goudbeek
Stichting Ontspanning en Recreatie.

mailto:info@sorvakantiekampen.nl
mailto:info@sorvakantiekampen.nl
www.sorvakantiekampen.nl
www.sorvakantiekampen.nl
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Salesiaanse mediadiensten komen samen

Door Don Bosco Media

Venetië, Italië
Ontmoeting van de gedelegeerden voor de Sociale Communi-
catie van de salesiaanse provincies in Europa (van Lissabon tot
Wroclaw, van Brussel tot Napels)

Op 10 mei 1884 roept Don Bosco zijn salesianen op om naar de
jongeren toe te stappen, daar waar zij met een kloppend hart
aanwezig zijn. ‘Loop naar de pomp!’, zou hij erbij gezegd kun-
nen hebben. Exact 134 jaar later komen gedelegeerden van
alle salesiaanse mediadiensten samen in Venetië om het over
die ‘pomp’ te hebben maar dan anno 2018: het internet. Op
het wereldwijde web zoeken jongeren elkaar op om te spelen,
te chatten, te studeren, gevoelens te delen, plannen te maken,
enzovoort.

Hieronder leest u enkele dingen die tijdens de gesprekken aan
bod kwamen:
● De nieuwe technologieën geven ons de kans om op een nieu-

we wijze bij de jongeren te zijn. Het is mogelijk om ook ‘salesi-
aans’ aanwezig te zijn, dit wil zeggen: transparant, authentiek,
volgens onze roeping; en om er met een nieuwe taal te spre-
ken over de waarheid, de goedheid, het schone. Jongeren
zijn vandaag met velen aanwezig op de digitale speelplaats.

● De aankomende bisschoppensynode is echt van tel. Wij, sale-
sianen, moeten dit volgen, bekend maken, verspreiden, ...
Want jongeren zijn onze corebusiness.

● Paus Franciscus riep de Salesiaanse Familie al eerder op met
de woorden: “Begeleid, vergezel de jongeren op de sociale
media en heb aandacht voor het voluntariaat bij de armen.”

● Via de nieuwe sociale media dienen we te evangeliseren en
op te voeden. Maar let op: het gaat om de inhoud, de con-
tent, het ‘to be’ is belangrijker dan het medium. We brengen
‘fake news’ als we geen vreugde uitstralen. Onze paus spreekt
voortdurend over die vreugde: de vreugde van het evangelie
- Evangelii gaudium, de vreugde de liefde – Amoris Laetitia,
Gaudete et Exsultate).

● De mariale dimensie van het mediabeleid, is de aandacht
voor de preventieve hulp aan jongeren.

● Jezus was een meester in ‘storytelling’, evenals Don Bosco.
Toch weten we mensen nog te weinig te boeien voor het ver-
haal van Don Bosco. De sleutel voor het succes van storytel-
ling is authenticiteit, echtheid en oprechtheid.

Het delen van praktijkervaringen geeft iedereen een extra dosis
energie en inspiratie om verder te bouwen aan een vrolijk en
evangelisch bewogen mediabeleid. Want zoals Don Bosco zelf
al zei: “Het volstaat niet om de zaken te weten, je moet ze ook
in de praktijk zetten.”

Avanti!
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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.

Zo. 10 juni 10.30 uur Doop van Teun Lamers en Eerste Communie
van Bram Lamers en Dirk Verberne.

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

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
Elke derde zon-
dag van de
maand

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

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

AGENDA 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 juni 2018

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

Di. 5-6 13.30 uur Haringparty, ter afsluiting van het seizoen.
Na 5 juni geen binnenvaartsoos meer i.v.m. Zomervakantie.
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
Geen activiteiten meer i.v.m. Zomervakantie
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA KSCC  NIJMEGEN juni 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
Zo. 10-6 14.00 uur Eerste Communie van Finn Zijlstra.

Do. 14-6 14.00 uur Soos met… Haringparty, ter afsluiting van het
seizoen.

Zo. 17-6 15.00 uur Het Nijmeegs Kamerkoor brengt een concert
ophet centrum met als thema: “Glashelder”.

Na 14 juni geen Soos met… meer i.v.m. zomervakantie. We beginnen
weer in september.
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:info@kscc.nl
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Op zondag 17 juni brengt het Nijmeegs
Kamerkoor een prachtig concert aan de
Waal.
U bent welkom vanaf 14.30 uur op het
KSCC Schipperscentrum Nijmegen in de
Waalhaven, het programma begint daar
om 15.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt €10,00 dit is
dan inclusief een kop koffie of thee voor-
afgaand aan het concert, en een zang-
wandeling.

We sluiten ons aan bij de vele activiteiten
die in Nijmegen georganiseerd worden
ter gelegenheid van Green Capital, en
hebben dan ook muziek en teksten voor u
gezocht met als thema “water”.

De titel “Glashelder”
vestigt de aandacht
op de zorg voor duur-
zaamheid en milieu en
de betekenis van wa-
ter voor onze stad.

We gaan, samen met
het Blokfluitensemble
van de Lindenberg on-
der leiding van Pip van
Steen, een concert
verzorgen op twee lo-
caties aan en op de

rivier, en er zal ook poëzie ten gehore
worden gebracht door Eva Jeune.

Na dit eerste deel wandelen we (al zin-
gend) naar de Brebl in de voormalige Ho-
nigfabriek, rond 16.00 uur wordt daar het
tweede gedeelte van het concert ten
gehore gebracht. Als afsluiting is er gele-
genheid voor een drankje aldaar.

Wij willen u er wel op wijzen dat met na-
me de ruimtes in het schipperscentrum
niet toegankelijk zijn voor rolstoelen.

Het belooft een leuke en afwisselende
middag met mooie muziek te worden, we
verheugen ons op uw komst.

Het Nijmeegs Kamerkoor komt naar KSCC schipperscentrum Nijmegen
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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.

De oorlog - deel 2

Het duurde niet lang of er kwam een officier
naar ons toe om te zeggen dat we 'sofort'
van boord moesten. We mochten niet naar
Meyel maar moesten naar Beringen of Hel-
den-Panningen, dat was nog in Duitse han-
den. Er gingen twee Duitse soldaten met ons
mee, we waren met 17 personen bij elkaar.
De jongste was vijf jaar, drie echtparen, een
groep jongens tussen de 14 en de 22 jaar en
een meisje van zeventien. Meyel was bevrijd,
de schippers die daar naar toe waren ge-
gaan hadden dus geluk dat ze eerder van
boord waren gegaan. Wij moesten de ver-
keerde kant op. Wij zijn naar Beringen gelo-
pen en daar met z'n allen bij een boeren
familie terecht gekomen. Beurskens heetten
die mensen. Wij werden heel vriendelijk bin-
nen gehaald. Het is niet niets als je in een keer
17 man in huis krijgt. Maar er werd geen pro-
bleem van gemaakt. De boer en zijn vrouw
waren in de vijftig. Ze hadden twee dochters,
niet getrouwd maar ook al in de dertig. Dan
was er de moeder van de boer, in de tachtig,
het opperhoofd. In de stallen waren geen
beesten meer op wat varkens na. Beurskens
had ze vlug verkocht en er waren er ook door
de Duitsers in beslag genomen. In de stal
werd vers stro gelegd. De jongens moesten
op de hooizolder slapen. De gezinnen bivak-
keerden in de kelder. Voor dekens werd ge-
zorgd. De eerste nacht was wel even

wennen. De muizen liepen over je gezicht, die
waren er genoeg. Maar niets dan lof over die
mensen. Wat hebben wij daar gegeten. We
hadden meer vlees op ons bord dan aardap-
pels. Beurskens slachtte al zijn varkens, anders
namen de Duitsers ze mee. Alles werd in de
pekel gezet en verstopt.
Het werd wel steeds gevaarlijker op de boer-
derij, de granaten sloegen overal in. De Tom-
my's waren er niet zuinig mee. De Duitsers
hadden nog niet zoveel geschut in stelling
maar dat werd iedere dag aangevoerd. Wij
zijn met de mannen maar vlug begonnen
een grote schuilkelder achter de boerderij te
maken, daar hebben we heel wat uurtjes in-
gezeten. Met onze ellende hebben we toch
nog heel wat gelachen. Op een ochtend, we
waren een dag of tien bij Beurskens, stonden
er een paar kerels van de ‘Grüne Polizei’ aan
de deur. De mannen tussen de 18 en de 60
jaar hadden zich zondag moeten melden
aan de kerk. Dat hadden de meeste niet ge-
daan. Nu kwamen ze zelf kijken en werd je
meteen meegenomen. Mijn broer was ook
het haasje. Hij zat net aan tafel. Ik had geluk
op dat moment. Met z'n drieën hadden we ze
aan zien komen. We zijn bij de boer die er
vlak naast woonde de hooizolder opgerend
en in het hooi gedoken. De boerin zei dat
haar man naar het land was. Daar kwamen
we dus goed vanaf. 's Avonds hoorden we al
van de buurt dat ze allemaal naar Duitsland
waren afgevoerd. Verschillende waren zo
brutaal geweest om terug naar huis te vluch-
ten. Mijn broer was daar niet bij. Mijn jongere
broer was te jong, daar hadden ze geen be-
langstelling voor. We hadden nu wel een
groot probleem. We konden ons buiten niet
meer laten zien, we moesten onderduiken.

Beurskens had nog een paardenstal midden
in de bossen. We werden er 's avonds naar
toe gebracht. Het was een vierkant huisje met
een hooizolder. We waren met vijf jongens.
Ruimte genoeg op die zolder. Dekens en
mondvoorraad hadden we bij ons. Een van
de dochters van Beurskens kwam ons warm
eten brengen en het laatste nieuws vertellen.
Wat was dat geestdodend om dag en nacht
op zo'n zoldertje te moeten liggen. ’s Avonds
als het donker was sprongen we buiten even
rond. Maar dat was gevaarlijk want de Duit-
sers waren in de buurt afweergeschut in stel-
ling aan het brengen. De tweede dag kwam
de dochter van Beurskens ons waarschuwen
dat er Duitsers op komst waren. Er was een
gerucht dat er partizanen in het bos zaten. Wij
de stal uit. Net op tijd. We zagen al een paar
Duitse soldaten aankomen. Gelukkig was er
veel bos. Die moffen maar roepen 'Stehen
bleiben' en ze begonnen ook nog te schie-
ten. Gelukkig werd niemand geraakt. We
hadden nog nooit zo hard gelopen. We zijn in
een droge sloot gaan liggen onder de
braamstruiken niet te dicht bij elkaar. De mof-
fen achtervolgden ons wel maar ze waren
ons kwijt. We zagen ze uit het bos komen, ze
keken alle kanten op en schoten door de
bosjes. Maar ze hebben ons niet gevonden.
Na de middag hebben we onze schuilplaats
verlaten. Een voor een en niet te dicht achter
elkaar zijn we terug naar de boerderij gelo-
pen. Die waren blij dat ze ons nog levend te-
rug zagen. De paardenstal hadden die
rotzakken aangestoken, helemaal uitge-
brand. In het begin bleven we zoveel moge-
lijk binnen maar na een paar dagen werden
we brutaler en liepen we gewoon weer rond.

(Wordt vervolgd)
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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
Een vrachtwagen chauffeur staat aan de Ne-
derlandse grens. De douanier zegt: Mag ik uw
paspoort zien? Die ben ik vergeten, antwoordt
de chauffeur. Wat transporteert u? Spruitjes.
Als u nou 5 spruitjes tegelijk in uw mond kan
stoppen, dan mag u verder rijden, zegt de

douanier. Het lukt de chauffeur zonder
problemen maar schiet ineens in de lach.

Wat is er, vraagt de douanier. De
vrachtwagen chauffeur verderop is ook
zijn paspoort vergeten en hij vervoert

meloenen!
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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Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
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Internet: www.kscc.nl
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Zuster Vincentia
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gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
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inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
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Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Christof-
fel Nieuwsbrief. Christoffel Nieuwsbrief respecteert de privacy van haar lezers. Wij
dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwe-
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