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Aandacht o.a. voor de laatste verkiezingen en de
boekenweek. Ik heb ook een cheque mogen aanbie-
den aan de afd. Nazorg Kinderoncologie van de
Radboudumc in Nijmegen.
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Vastenactie 2019

In het Children of Joy Home, een weeshuis
voor meisjes tot 18 jaar in Sri Lanka, wordt
hard gewerkt aan onderwijs en begelei-
ding. We vragen uw steun.
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Oorlogsherinneringen van een binnenschipper

In de afgelopen 10 maanden hebben we kunnen ge-
nieten van de feuilleton vol oorlogsherinneringen van
Harry Broekmeulen. In deze uitgave staat de laatste.
We danken Harry voor zijn mooie herinneringen.
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Verkiezingen

Toch nog even een terugblik op de verkiezingen leden van de
Eerste Kamer
De media stonden bomvol met informatie, gedachten en me-
ningen. Naar mijn smaak zijn en waren de media zeer tendenti-
eus, of zeer links gericht. Als men maar steeds benadrukt: het
kabinet zal haar meerderheid in de Eerste Kamer wel verliezen,
en het wordt keer op keer herhaald, dan zullen veel mensen
denken: het zal wel zo zijn, dus…
De grote politieke partijen hebben niets geleerd van wat er in
de afgelopen jaren is gebeurd in de politieke arena. De taal
van de gewone burger wordt niet gesproken. En luisteren is
een woord dat helemaal niet in hun vocabulaire voorkomt.
Jammer.
Het wordt tijd dat er betrouwbare en op mensen betrokken
politici in de politieke arena komen. Zaken beloven, is makke-
lijk, maar ze waarmaken is uit een ander vaatje tappen. Bent u
ook zo benieuwd hoeveel water er bij de wijn gedaan moet
worden voordat er een werkbare situatie ontstaat?
Wij leven in een van de rijkste landen, met de beste sociale
medische zorg, de meeste mogelijkheden tot onderwijs. En
dan zijn er nog zoveel mensen die hun stem uit onvrede uit-
brengen.

Boekenweek

Het boek en dus lezen staat deze week centraal. Lezen verrijkt
kennis en masseert de geest. Sommige mensen prefereren het
lezen met een echt boek in de hand. Anderen doen dit via de
e-reader. Voor mensen die veel op reis zijn is een e-reader
makkelijk. In zo’n apparaat kunnen veel boeken. Wetenschap-
pelijke vakliteratuur en naslagwerken zijn van een andere di-
mensie. Maar het lezen van een tastbaar boek, een thriller,
heeft ook iets gezelligs en rustge-
vend.
Natuurlijk weten we dat de smart-
phone een concurrent voor de
papieren versie van het boek is.
Het boek kan de zucht naar infor-
matie verdringen. Door constant
online te zijn worden we van het
nieuws dichtbij en ver weg binnen
enkele seconden op de hoogte
gesteld. We denken maar aan de
situatie vorige week in Utrecht. Het
nieuws is sneller dan het spreek-
woordelijk lopend vuurtje.
In deze tijd wordt ons gevraagd kritisch te zijn. Waakzaam te
zijn voor nepnieuws. Het lezen van een roman, een triller vraagt
ook van de lezer om kritisch te zijn: wie speelt in dit verhaal wel-
ke rol die leidt tot wie de echte dader is. Jan Siebelink heeft dit
jaar het geschenk van de Boekenweek, Jas van Beloften ge-
schreven. U krijgt het gratis bij de aankoop van boeken.
Deze schrijver schrijft over de burger, maar geeft hem in zijn
verhaal wel een speciale kleur. Goede informatie over hem
kunt u vinden onder www.boekenweek.nl 2019.

En als u het boekenweekgeschenk heeft, kunt u op zondag 31
maart gratis gebruik maken van het spoor in Nederland.

www.boekenweek.nl
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ARGE vergadering 2019 in het
scheepvaartmuseum in Duisburg

Het was de moeite waard in dit museum (Museum der
Deutschen Binnenschifffahrt) te vergaderen op zaterdag 23 maart.

Het straalt verleden, heden en toekomst uit.
(U begrijpt dat er ook weer ideeën zijn opgedaan voor ‘ons’ museum
aan boord van ons schipperscentrum.) Het was goed elkaar te treffen.
Sommige verenigingen blaken van gezondheid, andere gaan bergaf-
waarts. Maar uit het bij elkaar zijn, het elkaar informeren over gehou-
den of geplande activiteiten, groeien nieuwe initiatieven.

De Millingse schippersver-
eniging st. Nicolaas speelt
een aardig deuntje mee.
Ook vanuit het Duitse,
Nederlandse en Europese
pastoraat wordt informatie
gegeven.
Opgemerkt moet worden
dat hoewel het overgrote
deel van de vloot onder
Nederlandse vlag vaart, er
vanuit Nederland en vanuit
het pastoraat veel meer
Europees gedacht wordt.
Goed was het te horen dat de Keulse schippersvereniging zich mede
hard maakt voor goede ligplaatsen. De brief, geschreven in de ARGE
vergadering van vorig jaar, aan Rijkswaterstaat en de stad Keulen
heeft men ter harte genomen. De brief was samengesteld door het
bestuur van de Griethse schippersvereniging en ondertekend door de
voorzitters van de besturen van de andere schippersverenigingen.

Volgend jaar zal de vergadering georganiseerd worden door de
schippersvereniging st. Nicolaas. Dit in het kader van het 50 jarig
jubileum.

Denkt u aan de Vastenactie.
U kunt uw gift overmaken aan:

Stichting K.S.C.C. voor
Rijn- en Binnenvaart

NL04 RABO 0135 8795 23
o.v.v. Vastenactie 2019

U kunt het bedrag wat u schenkt van de belasting aftrekken.

http://www.binnenschifffahrtsmuseum.de/
http://www.binnenschifffahrtsmuseum.de/
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Voorbereiding Eerste Communie

Zondag 7 april begint deze. De ouders met hun kind, maar ook
de opa’s en oma’s en als ze willen de peetouders zijn uitgeno-
digd. De voorbereiding van dit grote feest is niet alleen voor
de kinderen. Ook de ouders krijgen de gelegenheid zich met
hun kind voor te bereiden. Het begint met het bijwonen van
de heilige Mis. Die is zondags om 11 uur aan boord van ons
schippers en pastoraal centrum, Waalhaven 1 K (navigatie:
Havenweg) Nijmegen.
De kinderen worden heel bijzonder bij de heilige Mis betrokken.
Zij zien een heleboel en we leren een heleboel van en aan
elkaar. Om deze informatie goed te laten landen is het be-
langrijk dat de ouders de kinderen voorgaan.
In de uitnodiging staat dat er gevraagd wordt de
doopoorkonde, de doopkaars, het doopboekje en foto’s van
de doop mee te brengen. We starten dan met een
kennismaking. Daarna wordt een boekje uitgedeeld waarmee
we elkaar kunnen voorbereiden.
Er wordt bij de doop begonnen om daarna over te stappen
naar lid van een kerk… en zo gaan we naar het sacrament
van de Eucharistie. Ouders wordt gevraagd ideeën met de
kinderen te ontwikkelen voor een collage of iets dergelijks.
Ideeën voor de viering, zang en muziek, collages enz. zijn van
harte welkom.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Opbrengst collecte Carnavalsviering

Dr. Jacqueline Loonen, coördinator voor de na-
zorg kinderoncologie en oprichtster van expertise-

centrum Late Effecten na Kanker van de Radboudumc,
heeft tijdens de carnavalsviering in Nijmegen een appel ge-
daan op de gulheid van de aanwezige carnavalvierders. En
met succes.
De collecte heeft € 1.506,00 opgebracht. Op vrijdag 22 maart
hebben de coördinator van de carnavalsviering, André Smee-
man, en ik haar dit bedrag op haar afdeling in de vorm van
een cheque overhandigd.
Het was indrukwekkend om eens achter de coulissen te kijken.
Daar zetten zeer gepassioneerde en betrokken artsen en
ondersteunend personeel zich in voor de kinderen die kanker
‘hebben gehad’.

    De donatiemeter staat nu op:

1070 euro !
       en nog twee weken te gaan, dank u
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Vastenactie 2019

Pam van den Beld

Vandaag, aswoensdag 2019

Na 4 dagen te hebben genoten van de heerlijke carnavals-
dagen in ons Knotsenburg (misschien was u ook wel in de in-
drukwekkende Carnavalsmis waar Aalmoezenier Van Welze-
nes voorging, begint nu de 40 dagen tijd. Tijd van bezinning.
Wij bezinnen ons weer op ons komende bezoek aan Sri Lanka,
want dit jaar zullen wij Pasen vieren in Sri Lanka.

En zeker na die 4 mooie dagen van feesten, waarop ik me
weer eens extra realiseer hoe goed we hebben hier ons landje,
bedenk me ook eens te meer dat, in heel veel landen in de
wereld, mensen een hoop ontberen. Motivatie voor ons om
ons te blijven inzetten voor de nog vele noden in Sri Lanka.

In het Children of Joy Home, een weeshuis voor meisjes tot 18
jaar, wordt hard gewerkt aan onderwijs en begeleiding.

Zr. Mercy Fernando, die dit weeshuis runt, schrijft in haar
jaarverslag : ’In order to enhance their education we had giv-
en them the opportunity to participate in extra curricular activi-
ties. No longer feel that they were the unwanted children in the
world.’ (Vert: ‘Om hun opleiding te verbeteren hadden we hen
de kans gegeven om deel te nemen aan extra curriculaire
(curriculum=leerplan, red.) activiteiten. Ze hebben niet langer
het gevoel dat ze de ongewenste kinderen in de wereld zijn.’)

Ze vroeg ons of het mogelijk was haar te steunen met een bij-
drage, omdat ze op dit moment een meisje heeft, 6 jaar, maar
geestelijk amper 3. Dit meisje is misbruikt en verstoten. Helaas
heeft het misbruik grote gevolgen en moet zij op 31 mei a.s.
een grote operatie ondergaan. Het meisje heeft op dit mo-
ment heel veel verzorging nodig (6 keer per dag compleet ver-

schonen, wassen, luiers, etc.) en
om alle extra begeleiding, die no-
dig is voor de operatie, te realise-
ren, zou een bijdrage hiervoor
heel welkom zijn.

Op allerlei wijze proberen we
steunen. We breien knuffels voor
de kindjes, maar een financiële
ondersteuning, is onontbeerlijk.

We hopen dat u met uw vasten-
actie ook dit jaar weer een bijdra-
ge wilt leveren aan ons werk in Sri
Lanka.

Alvast heel veel dank!

Pam van den Beld
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Op zondag 24 maart werd de eucharistieviering muzikaal ondersteund door het Koor
Vivente uit Dreumel. Het koor bestaat uit 21 zangers, 1 muzikaal begeleider en staat onder leiding
van dirigent Annelies Combecher. Foto’s: Gerus Brugman
Bekijk alle foto’s op onze website

mailto:redactie@kscc.nl
https://www.kscc.nl/fotovideo/


Christoffel Nieuws pagina 8← terug naar pagina 1

WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendin-
nen en –vrienden en lezers

van Christoffel Nieuws,

Wat halen we uit het nieuws om ons
te blijven motiveren om de conditie zo
veel mogelijk op een goed niveau te hou-
den? Zijn het sportverslagen of liften we
mee op de berichten rondom ons gevoel
van geluk? Wat doet de mededeling dat
er nog veel wordt gerookt in Nederland,
maar dat het een klein beetje is gedaald.
En weten we om te gaan met de warme
belangstelling over ons zitgedrag. Of te
wel, staan we er genoeg bij stil dat we in
ons dagelijks leven het lopen en het gaan
staan voorrang mogen geven. Aan de
andere kant zou het ons ook kunnen ver-
moeien steeds weer de boodschappen
te moeten aanhoren dat we onze ge-
zondheid voldoende aandacht geven.
Nuchter blijven en handelen naar welbe-
vinden lijken eenvoudig, en toch niet alles
in de wind slaan.

Wat de Nijmeegse 4Daagse van 2019 be-
treft gaat er een loting komen. Meer dan
53.000 wandelaars hebben belangstelling
getoond en zich aangemeld. Eerder werd
al aangegeven dat er voor 47.000 men-
sen een startbewijs te verkrijgen valt. Over
ruim een week zal duidelijk zijn wie zich
echt mogen opmaken voor het grote in-

ternationale wandelevenement, dat op
de derde dinsdag van juli start.

In de loting vallen alle inschrijvers die voor
de eerste beloning gaan.
Verzekerd van deelname zijn zij die
● voor de tweede of hogere beloning

gaan
● in een detachement of in

groepsverband lopen
● in de jaren 2004, 2005, 2006 of

2007 zijn geboren
● zijn uitgeloot in 2017 (de 101e

Vierdaagse) én in 2018 (de 102e

Vierdaagse)
● het gehele programma van Via

Vierdaagse doorlopen
Uiteraard is er op website van de
stichting De 4DAAGSE heel veel
informatie te vinden.

Voor de komende twee weken
staat de volgende wandeltocht
op het programma:

30 en 31 maart
De Kasteeltocht in Doornenburg
Sv Olympia
Afstand: 5-10-15-20-25-30-35-42 km
Startplaats: kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27 6686 BS Doornenburg
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
0481-424127
www.sv-olympia.nl

6 en 7 april
Zevenheuvelentocht in Berg en Dal
R.K. Schutterij Sint Hubertus
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats: boerderij-camping Nederrijks-
wald
Zevenheuvelenweg 47 6571 CH Berg en
Dal
Starttijd: 07.30 - 14.00 uur
www.zevenheuvelentocht.nl

7 april
Beleef Beuningen Buiten in Beuningen
Stichting wandeleninbeuningen
Afstand: 13-25 km
Startplaats: Weeropper
Kloosterstraat 17 6641 KW Beuningen
Starttijd: 08.00 uur
06-20542000
www.wandeleninbeuningen.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel ge-
gevens van wandeltochten die (voor-
namelijk) in Nederland worden
gehouden, zoals in Ridderkerk op 30
maart, in Apeldoorn op 30 en 31 maart
en op 6 en 7 april, in Rijsbergen op 7
april 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.sv-olympia.nl
www.sv-olympia.nl
www.zevenheuvelentocht.nl
www.zevenheuvelentocht.nl
www.wandeleninbeuningen.nl
www.wandeleninbeuningen.nl
www.wandel.nl
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RADIO MARIA VEERTIGDAGENTIJD

Veertigdagentijd
Het kerkelijk jaar kleurt de pro-
grammering van Radio Maria. En
dat is ook weer het geval gedu-
rende deze Veertigdagentijd. Hier vindt u meer informatie over wat u kunt ver-
wachten in deze bijzondere tijd. We hopen dat het u tot steun is.

Teksten van de heilige Johannes van het Kruis
Dagelijks kunt u luisteren naar de meditatieve teksten van de H. Johannes van
het Kruis. We lezen 40 strofen van het Geestelijk hooglied. Deze teksten worden
voorgedragen door Loet Swart en omlijst door zorgvuldig gekozen muziek. We
hopen dat het u mag helpen om tot rust en bezinning te komen tijdens deze
Veertigdagentijd. Deze teksten komen een paar keer per dag voorbij. Loet
Swart is wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut in Nij-
megen.

Meer weten ga naar de website van Radio Maria

Na de Brexit post en pakket-
ten versturen? Bereid je voor

Vanaf 12 april kan de Brexit een feit zijn. Komt er
alsnog een deal, dan volgt er een overgangspe-
riode. Als er geen deal komt, gaan sommige wijzi-
gingen meteen in.

Denk daarbij aan re-
gels voor in- en uitvoer,
douanebepalingen en
verzendtarieven.

Lees hier wat er voor
jou kan veranderen.

https://www.radiomaria.nl/
https://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/pakket-buitenland/verzendvoorwaarden/brexit/?trc=k-em_p-f_u-txt_r-2019311ZNB+-+Zakelijke+nieuwsbrief+-+recomm+system+-+20190304_l&uid=33fe5ca8f3dfe7b642e3e16b49ef5a358ff97a7d4a3ed70cba4fd8fc5d5e086d
https://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/pakket-buitenland/verzendvoorwaarden/brexit/?trc=k-em_p-f_u-txt_r-2019311ZNB+-+Zakelijke+nieuwsbrief+-+recomm+system+-+20190304_l&uid=33fe5ca8f3dfe7b642e3e16b49ef5a358ff97a7d4a3ed70cba4fd8fc5d5e086d
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Nieuwe btw-nummers voor ZZP-ers in 2020

Het gebruik van BSN in btw-nummers is in strijd
met AVG. Daarom mag vanaf 1 januari 2020
de Belastingdienst geen gebruik meer maken
van het Burgerservicenummer (BSN) in het
btw-identificatienummer voor zelfstandigen en
eenmanszaken.

De belastingdienst stuurt alle eenmanszaken
(veelal ZZP-ers) daarom dit jaar nog een nieuw
btw-identificatienummer. Daarin is niet meer
het BSN verwerkt en daarmee is de privacy
beter gewaarborgd. De betrokken onderne-
mers moeten hun eigen administratie per 1
januari 2020 aanpassen. Zij worden in de over-
stap ondersteunt door de Belastingdienst.

Het gebruik van het burgerservicenummer
(BSN) in het btw-nummer voor zelfstandigen is
strijdig met de regels van de AVG, zo luidde
de conclusie in juni 2018 van de Autoriteit Per-
soonsgegevens (AP) na een uitgebreid onder-
zoek. De Belastingdienst moest zo snel mogelijk
stoppen met deze verwerking.

Burgerservicenummer (BSN)
Het burgerservicenummer is bedoeld voor de
communicatie tussen burger en overheid en
voor gegevensuitwisseling tussen overheidsor-
ganen onderling. Het is een persoonsgebon-
den nummer waarmee burgers zich kunnen
identificeren bij de overheid. Het BSN is ver-
trouwelijk en met de uitwisseling ervan moet
terughoudend worden omgegaan, aangezien
het gevoelig is voor identiteitsfraude. Het risico
op misbruik neemt toe naarmate het BSN bre-
der bekend en toegankelijk is. Op uw legitima-
tiebewijs staat ook uw BSN. Lees in het kader
hoe u misbruik kunt tegengaan.

BTW-nummer
Het btw-nummer is een fiscaal nummer dat
door de Belastingdienst aan ondernemingen
wordt toegekend om omzetbelasting te kun-
nen innen. Elke ondernemer is verplicht dit
nummer op hun website te publiceren en het
btw-nummer op de facturen te vermelden.
Het btw-nummer is dus bedoeld om veelvuldig
te worden gebruikt in het zakelijk verkeer. Het
is bedoeld voor de openbaarheid, in tegen-
stelling tot het BSN wat een vertrouwelijk num-
mer is.

Veilige kopie identiteitsbewijs

Geeft u een kopie af? Help dan mis-
bruik van uw identiteitsgegevens te
voorkomen. U moet bijvoorbeeld
uw  Burgerservicenummer afdekken
of doorstrepen. Een veilige kopie
van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
●Maak in de kopie uw Burgerservice-
nummer onleesbaar, ook in de cij-
ferreeks onderaan.
●Schrijf in de kopie dat het een kopie
is.
●Schrijf in de kopie voor welke instan-
tie of welk product de kopie is be-
doeld.
●Schrijf in de kopie de datum waarop
u de kopie afgeeft.

Veilige kopie maken met KopieID
app

Een kopie van uw
legitimatiebewijs
kunt u met hulp van
de KopieID app be-
veiligen. Zo staat u
niet meer persoonlij-
ke informatie af
dan strikt nodig. U kunt de KopieID
app downloaden in de Apple App
Store, Google Play Store of Windows
Phone. De app is een uitgave van
het ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties.

Lees hier meer over de app op de
website van de rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs?CID=EML_NB_DG_NL_2018041
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs?CID=EML_NB_DG_NL_2018041
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Carnavalsoptocht in Made

Carnavalsvereniging 'Van 't Vat' is er weer in geslaagd, bij de beoordeling
door de vakjury, de 1ste prijs te behalen in de categorie A- wagens tijdens
de carnavalsoptocht te Made.

De lezers van het voormalige KSCC- maandblad 'Volaan Vooruit' zullen zich
misschien nog wel herinneren dat CV 'Van t Vat' 25 jaar lang het KSCC-
Kerstzaalvoetbaltoernooi 'Het Zuiden' organiseerde. Ruim 30 jaar geleden
werd deze vereniging opgericht door een aantal schipperskinderen
waarvan de eens varende ouders aan de wal terecht waren gekomen of
vrienden en vriendinnen die elkaar kenden van de diverse
schippersinternaten. In die 30 jaar slaagden ze er in om 25 keer met een
1ste prijs aan de haal te gaan, hetzij van de vakjury of publieksprijs.
Daarvoor kreeg Jan van der Veeken, samen met zijn schoonbroer Sjaak
van Oosterhout de grote motoren achter het geheel, vorig jaar een
oorkonde uitgereikt door Prins Carnaval en werd dit jaar benoemd tot
Bouwer van het jaar 2019. De vereniging telt nu zo'n 50 leden, noodzakelijk
om met het contributiegeld de kosten van zo'n dure wagen te kunnen
opbrengen.

De foto toont het
mooie pronkstuk
die als motto had:
'Carnaval op de
May, daar zijn wij
als de kippen bij!'
De kippen op de
wagen duidt dit
uit.

Cor van der Veeken
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OVERLEDEN

In de nacht van zaterdag op zondag is op 17 maart
volkomen onverwacht Johan Frederik (Frits) de Voer
uit Apeldoorn overleden. Echtgenoot van Fie de
Voer - Kornet. Frits heeft 83 jaar mogen worden.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
vrijdag 22 maart in de Heidehof te Ugchelen.

Op maandag 18 maart is Gerardus Antonius Jozef
(Gerard) Wanders overleden. Hij mocht maar 57 jaar
worden. Echtgenoot van Diana Wanders.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
zaterdag 23 maart in aula Vacalis van Crematorium
Beuningen te Beuningen.

In de late middag van 20 maart is, na voorzien te zijn
van het H. Sacrament der Zieken, na een kort ziek-
bed Franciscus Johannes (Frans) de Vroedt overle-
den. Echtgenoot van Liliane de Vroedt – Vincent.
De eucharistieviering werd gehouden op woensdag
27 maart op het KSCC Schipperscentrum te Nijme-
gen. Daarna heeft de crematie in besloten kring
plaatsgevonden.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

Waal: renovatie Waalbrug

Waarom
�� De Waalbrug in Nijmegen is toe aan renovatie.
�� De Waalbrug is een belangrijke schakel voor het lokale

verkeer in Nijmegen en het regionale verkeer tussen Nij-
megen en Arnhem.

�� Na de renovatie rijdt verkeer ook in de toekomst vlot en
veilig over de brug.

Hoe
vervangen betondek, onderhoud- en schilderwerkzaamheden,
herstel en versterking staalconstructie, nieuwe brugindeling,
verlichting en leuningen.

Heb ik last van de werkzaamheden?
Ja, tijdens het vervangen van het betondek is er maar 1 rij-
strook stad in en 1 rijstrook stad uit beschikbaar voor personen-
auto’s en OV-bussen. Vrachtwagens, touringcars en
landbouwvoertuigen kunnen tijdens de gehele renovatie geen
gebruikmaken van de Waalbrug.

Alternatief
Maak gebruik van ‘de Oversteek’ voor het in- en uitgaan
van Nijmegen.

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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29-3 Frank Vermaas; dhr. Laurens Mulders; mevr. Lea Bom;
 Boaz Poppelier.
30-3 Dhr. Theo Janssen uit Groesbeek; Jessica Fendel.
31-3 Gerard Valk m/s “Venus”; Nathalie Wanders

m/s “Torrent”.
1-4 Mevr. Peters; Ruben Janssen.
2-4 Dhr. Johan Wams; Kim van Berlo; Simone van de Donk;
 Paul van Meegen; Remon Spiegels.
3-4 Dhr. Johan Mooren; Pierre Benner; Ronald Vermeeren;
 Helga Hilda; dhr. Jan van Bon; Noël van Giesen.
4-4 Dhr. Peter Peters vh “Timshel”; Daisy van de Elshout;

Ria Poppelier-Janssen m/s “Clamarant”; Theo Wanders.
5-4 Derek Hoogenboom; Stan Wennekes"; Karin van Bremen.
6-4 Dhr. Kees Lagarde v/h “Femmy”; Jonathan Janssen;
 Yvonne Kieboom; Ad Vermeeren; Tallie Hilger.
7-4 Sjaak Bosman; Gerard Derksen.
8-4 Wanda Pruyn-Reymers; Jan Janssen; Henk Verberck jr.;
 Isis Sep; Jolien Kropman; Maria Rutjes-Straatman.
9-4 Ton Janssen m/s “Padua”; Harm Jacobs.
10-4 Richard Stegers; Greet Heymen-Spann;

Valentijn Broeken.
11-4 Pieter Driessen; Mieke Kuenen.
12-4 Mevr. Mia Meesters; Patrick Kruyt.
13-4 Theo de Bot; dhr. Klaas Bomert jr; Merel van der Donk;
 Erik Verwijk; mevr. Lies Brevoord; Lucas Timmerman;

mevr. Bep Savelkoul.

MISINTENTIES ZONDAG 31 MAART 2019

Ouders Jan en Willemien v/d Ven en familieleden
Dhr. Gerard Wanders, Dhr. Frans de Vroedt,
ouders van Steen,
Adri van Thiel en Paulina Wams en Han Dane
ouders Danser-de Groot,
dhr. Joop van der Marel,
ouders Verschuren-Hoornick, dhr. G. van der Heijden,
Aloys van Megen “Furie” en Piet en Willy van Megen,
dhr. P. Kruijt, ouders Buil-Wanders.

MISINTENTIES ZONDAG 7 APRIL 2019

Dhr. Theo Salet, Hans van IJzerlooij,
dhr. Herman van den Brink en Nancy Rensen–van den Brink en
familie van den Brink,
mw. Miek Broekmeulen – Tonissen,
dhr. J. Pruyn Oranje B, Jan en Thé en Irene Pruyn,
ouders Huibers-Beerden ‘Maria-Hendrika’,
dhr. J. Post, ouders van Woerden-in ’t Veld,
dhr. W. Sanders en ouders Sanders-Jansen,
Tobias Savelkoul, dhr. Nico van Welzenes,
mevr. Helena Cornelia –Leny- Slokkers-Vermaas,
ouders Slokkers-Meijer,
dhr. H. van Keulen "St. Jozef".
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* Simone van Kessel – Romeijnders.
WESSEM, WAAGE NAAK 17-19, 6019 AA,
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent, De Sta-
te Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60,
3055 JD.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10, 6642
CN.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen (Afd.
Bruuk – kamer 314).
GROESBEEK, DEKKERSWALD, BOSLAAN 218,
6561 LE.
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem
Peter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene” –
(Elderhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Correspon-
dentieadres)

* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT
276, 6512 AC.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104
HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN
95, 6566 EE.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen (afd. De
Brink – kamer 19).
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE – POSTBUS
27, 6870 AA  RENKUM.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.

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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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
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 2019
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats

op het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vrij. 29-3 19.30 uur

Laatste vrijdagavond-praatavond. We pra-
ten nog even na over de succesvolle ten-
toonstelling.
Tot ongeveer 22.00 - 22.30 uur.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 28-3 14.00 uur Soosmiddag

Do. 25-4 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Di. 2-4 13.30 uur Binnenvaartsoos. Met creatieve middag.
Do. 11-4 13.30 uur Klaverjasmiddag. Entree € 3 incl. koffie en thee
Di. 16-4 13.30 uur Binnenvaartsoos.
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2019

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 ge-
opend.

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

Binnenvaartsoos
Creamiddag

Dinsdag  2 april  is er weer de creatieve damesmiddag. De meest
uiteenlopende dingen worden dan gemaakt. Wie creatief is en zin
heeft gemaakte spullen tentoon te stellen of verkopen kan zich aan-
melden bij de Binnenvaartsoos.

Jean Wijnen telefoon: 06 – 10 97 92 95

mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN maart/april 2019

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
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Vr. 29 t/m zo.
31 maart

14.00 -
20.00 uur

Open Scheepvaartdagen Antwerpen. Locatie:
De Waagnatie. Rijnkaai 150, Antwerpen.

Zo. 31 maart 2.00 uur Ingang zomertijd. Zet de klok een uur vooruit.

Di. 2 april
11.00 uur Vergadering Bezoekersdienst en Soos met…
14.00 uur KSCC Nijmegen Soos met… Paasbingo

Zo. 7 april 12.00 uur Voorbereiding communicantjes

Do. 11 april 12.00 uur ALV Marine Club Rotterdam. Op de SS Rotter-
dam 3e Katendrechtse Hoofd 25, R’dam.

Zo. 14 april 11.00 uur Palmzondag. Eucharistieviering met het KSCC
Kerkkoor o.l.v. Gerard Verschuren.

Do. 18 april 19.00 uur Witte Donderdag. Eucharistieviering met het
KSCC Kerkkoor o.l.v. Gerard Verschuren.

Vr. 19 april 19.00 uur Goede Vrijdag. Eucharistieviering met het KSCC
Kerkkoor o.l.v. Gerard Verschuren.

Za. 20 april 19.00 uur Paaswake. Eucharistieviering met Erny & Harry
(gitaar en zang) en het KSCC Kerkkoor.

Zo. 21 april 11.00 uur
Eerste Paasdag. Eucharistieviering met Sylvia
(zang en fluit), Ingeborg (piano) en het KSCC
Kerkkoor.

Ma. 22 april 11.00 uur Tweede Paasdag. Eucharistieviering met Dinie
Jacobs (fluit).

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

Zomertijd
In de nacht van zaterdag
30 maart op zondag 31
maart gaat de zomertijd
in.
De klok wordt om 2.00 uur
een uur vooruit gedraaid
naar 3.00 uur.

Een uurtje
minder
slapen dus.

mailto:info@kscc.nl
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Waar trekt het publiek de lijn?

Op donderdag 11 april organiseert het Maritiem Museum Rotter-
dam een talkshow rondom de tentoonstelling 'Dealen met Drugs'.
War-on-drugs-fotograaf Teun Voeten, ex-crimineel Wilfred Kols,
Cecilia Thorfinn van Eurojust en andere drugsexperts vertellen
hun verhaal en poneren prikkelende stellingen. Een panel van po-
litie, wetenschappers, politici en de conservator van de tentoon-
stelling legt de sprekers het vuur aan de schenen. Het publiek
heeft het laatste woord. Zij praten mee, stellen vragen of geven
hun mening via stemkastjes. Waar trekken zij de lijn?

Onmogelijke dilemma’s
Jaarlijks wordt in Europa zo’n 250 ton cocaïne gebruikt. Een groot deel
daarvan wordt geïmporteerd via de Rotterdamse haven en de gevol-
gen gaan verder dan schadelijke effecten voor drugsgebruikers. Deze
handel gaat gepaard met keiharde criminaliteit, corruptie en een toene-
mende druk op Rotterdamse ondernemingen en overheidsinstellingen.
Tijdens de talkshow discussiëren de sprekers over hoe groot de pro-
blemen in Rotterdam zijn. Wat zijn de dilemma’s waarmee wetshand-
havers dagelijks worstelen? Gaan zij voor meer controles in de haven,
ook al kost dit tijd en geld? Blijven ze op het rechte pad of bezwijken
ze voor het grote geld? Gaan ze voor strikter beleid of is legaliseren de
oplossing?

Met medewerking van:
Oorlogsfotograaf en drugsexpert Teun
Voeten. Voeten promoveerde recent aan
de universiteit van Leiden met een studie
naar de Mexicaanse drugskartels en werkt
momenteel in opdracht van de stad Ant-
werpen aan een analyse op de drugspro-
blematiek, die vergelijkbaar is met
Rotterdam.
Ex-crimineel Wilfred Kols. Op jonge leef-
tijd raakte hij verslaafd aan coke. Hij ge-
bruikte, maar dealde zelf ook.
Cecilia Thorfinn van Eurojust. De talk-
show wordt een van de eerste keren dat
publiek een inkijkje krijgt in het werk van
Eurojust. Eurojust is het Europese orgaan
voor justitiële samenwerking en onder-
steunt openbare aanklagers en onderzoe-
kers van ernstige criminaliteit.

Meer informatie en tickets
De talkshow vindt plaats op donderdag 11 april om 20.00 uur (in-
loop vanaf 19.30 uur) en kost € 17,50 per persoon. Studenten beta-
len € 10,00 op vertoon van hun studentenpas. Tickets via
www.maritiemmuseum.nl/tickets
Vrienden, sponsoren en partners hebben gratis toegang. Bezoekers
die nu Vriend worden voor € 42,50 bezoeken de talkshow en toekom-
stige activiteiten gratis. Meld je aan via vrienden@maritiemmuseum.nl

www.maritiemmuseum.nl/tickets
mailto:vrienden@maritiemmuseum.nl 
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Laatste clubavond en voorstel voor diner op 4 april

Op vrijdag 29 maart hebben we onze laatste clubavond in het
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, in Doornenburg. We beginnen
weer om 19.30 uur en om een uur of 10 is het mooi geweest. Koffie
is op kosten van de club; drankjes mag je helaas zelf betalen.

We hebben de eigenaren gevonden van de door Ben tijdens onze
tentoonstelling getoonde naamplank. Ben had deze gevonden in
de jaren 60, in de Byland. Na kort intensief speurwerk (Anneke be-
dankt) werd de familie Zijlmans gevonden. Zij hebben gevaren op
de “Vrede”(later Chrisco), van 460 ton (stond ook op de plank).
Vrijdagavond komen zoon John en zijn moeder de plank in ont-
vangst nemen. Hopelijk zijn we daar met een groot aantal leden
getuige van.

Tijdens deze avond kunnen we ook nog even napraten over de
geslaagde tentoonstelling. We kunnen ook overleggen welk dag-
tripje we voor de zomer nog kunnen maken.

Verder hebben een aantal leden voorgesteld om op 4 april te
gaan eten bij Het Wapen van Rheden, in Rheden. Het is de be-
doeling, dat we om 16.30 uur aan tafel gaan. Voorstel is om in
Doornenburg, bij het Ontmoetingscentrum, om 15.15 uur te verza-
melen. We willen graag uiterlijk op de clubavond van 29 maart
weten wie er mee gaan. En we zouden ook graag weten wie er
kan rijden zodat ook de mensen zonder auto mee kunnen. De ver-
eniging zal het eerste drankje betalen. De maaltijd, in buffetvorm,
zullen we zelf moeten betalen. De kosten hiervan bedragen
€ 22,50 per persoon.

Tot op onze, hopelijk drukbezochte clubavond, op 29 maart.
REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.
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Uit het Arsenaal van Nijmegen blijft in beeld

Het is dit jaar 35 jaar geleden dat de
stichting Nijmegen Blijft in Beeld werd
opgericht met als doel het verzamelen
en vertonen van historische bewegen-
de beelden van Nijmegen en omge-
ving. Vanaf 2004 is het Arsenaal haar
werkplaats, midden in het culturele
hart van de stad.

Uit het Arsenaal van Nijmegen Blijft in Beeld is dan ook de toe-
passelijke titel van de voorstelling 2019. Ook dit jaar wordt het
weer een gevarieerd programma, waarin diverse bekende
personen en locaties voorbij zullen komen, soms in kleur, soms
in zwart-wit.
Uit het Arsenaal van Nijmegen Blijft in Beeld wordt vertoond op
maandag 8 april in de Grote Zaal van Concertgebouw De
Vereeniging. Er zijn twee voorstellingen, een om 14.00 uur en
een om 20.00 uur.

Kaartjes kosten € 10,- per stuk en kunnen worden gekocht in
het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (de Mariënburgkapel)
of worden besteld via de website
www.stadsschouwburgendevereeniging.nl. Het Huis van de
Geschiedenis is van dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00-
17.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur.
Voorafgaand aan de avondvoorstelling of na de middagvoor-
stelling kunt u gebruik maken van het SNBiB driegangenmenu
dat speciaal voor deze dag is samengesteld. Wilt u rustig kun-
nen genieten van uw maaltijd dan is reservering tussen 17.00
en 17.30 uur gewenst. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het
Grand Café van De Vereeniging, telefoon 024-3221028. Het
driegangenmenu kost € 26,00 per persoon (exclusief drank).
Komt u met een rolstoel? Wilt u dat dan even laten weten bij
het afhalen van de kaarten? Er wordt dan voor begeleiding
naar een geschikte plaats gezorgd.

Het Koninklijk paar op bezoek in Nijmegen, op de achtergrond het Arsenaal

www.stadsschouwburgendevereeniging.nl
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MOP

Een gast vraagt aan de ober:
"Kunt u me brengen wat die mevrouw

 aan dát tafeltje heeft?”

Ober:
"Sorry, meneer,

maar ik weet zeker dat
mevrouw het zelf wil eten.”

Feestelijke onthulling van de Nijmeegse Nachtwacht

Ruim twintig jaar na zijn eerste schilderij met Nijmeegse promi-
nenten (zie hieronder) vond Sven Hoekstra het tijd voor een
vervolg. Gefascineerd door de tekenkunst besloot de beel-
dend kunstenaar dit keer een tekening op paneel te maken
van 122 x 244 cm: De Nijmeegse Nachtwacht.
Het werk laat, in tegenstelling tot dat van Rembrandt, Nijme-
gen zien in al haar geledingen: drumband de Stefaantjes, de
DAR, mensen uit wetenschap, zorg, sport, kunst en cultuur. Om
de identiteit van de stad en het Nijmegen-gevoel te verbeel-
den, bleek de toevoeging van twee zijpanelen een mooie
aanvulling.

De tekening én de officiële naam worden op zondag 7 april
2019 om 14.00 uur in de Stevenskerk Nijmegen onthuld door
burgemeester Hubert Bruls. De tentoonstelling met meerdere
tekeningen en schilderijen van Sven Hoekstra loopt t/m 28 april.
Openingstijden ma. t/m za. 10.30 uur – 17.00 uur, zo. 12.00 uur -
17.00 uur.
Bij de expositie is een catalogus verkrijgbaar samengesteld
door journalist Geert Willems met een serie afbeeldingen en
beschrijvingen van de geportretteerden: Wie is Wie op De Nij-
meegse Nachtwacht?

Eerste Nijmeegse Nachtwacht

Ha Ha
Ha Ha Ha

Ha Ha
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Open Scheepvaartdagen Antwerpen 2019

Komende vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 maart opent
Waagnatie Expo & Events opnieuw haar deuren voor één van
de gezelligste vakbeurzen namelijk De Open Scheepvaartda-
gen!

Dé vakbeurs waarbij ongeveer 150 gespecialiseerde bedrijven
binnen het domein van de binnenvaart met veel enthousias-
me hun diensten en/of producten presenteren.
U kan er terecht voor o.a. meer info over onderhoud, inrichting,
technologie, scheepsreparatie, nieuwbouw, de nieuwe regel-
geving, opleiding, werkgelegenheid en zoveel meer. Een unie-
ke gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten te
leggen.

Data & Locatie
Vrijdag 29 t/m zondag 31 maart 2019
van 14.00 tot 20.00 uur.

Adres
Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen.
Bezoek voor alle informatie: http://www.osd-antwerpen.be/

Fietspompje kwijt? U kunt het komen ophalen op het
KSCC Schipperscentrum Nijmegen.

http://www.osd-antwerpen.be/
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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.

Hij is maandenlang naar het ziekenhuis in
Sittard op en neer gegaan om het te la-
ten verzorgen. Meestal lopend heen en
lopend terug. Het is gelukkig nog redelijk
goed gekomen. Hij kan alleen zijn duim
en wijsvinger nog bewegen. Van de an-
dere vingers mist hij de toppen en ze zijn
stijf. Het is zijn rechterhand, maar hij leerde
er toch weer mee schrijven.

Toen ik een poosje thuis was kreeg ik de
kriebels. Ik wilde naar het schip toe om te
kijken of er nog wat van te maken was.
Een oude fiets op de kop getikt en daar
ging het richting Peel. Nou wat ik daar
aantrof was om te huilen. Ik had al gezien
dat het schip uitgebrand was maar nu ik
er over heen liep leek het allemaal nog
veel erger. In de roef en in het achteron-
der was niets meer, alleen as. De zijden
van het schip waren door de warmte he-
lemaal krom getrokken. Later heb ik met
de schop de roef leeg geschept. Er was
niets bruikbaars meer bij. De buren achter
ons waren ook blij dat ze me weer heel-
huids terugzagen. Bij die mensen was al-
leen de roef uitgebrand. Ze woonden
zolang in het ruim en in het vooronder.

Alle schepen in de Helenavaart waren
uitgebrand. In de Noordervaart waren ze
er goed vanaf gekomen. We hadden het
niet slechter kunnen treffen. Ze hadden
het kanaal leeg laten lopen, alles lag
droog. Dat was wel makkelijk want in on-
ze opduwer was een handgranaat ont-
ploft. Net voor de motor zat een groot
gat. Dat konden we nu zo dicht maken.
Van de motor was alleen de koelwater-
pomp weggeslagen. Die schade viel dus
nogal mee. Met het schip hebben we la-
ter drie jaar aan de werf gelegen in
Raamsdonksveer bij Van Suilekom. De
schepen die minder schade hadden gin-
gen voor. Dit is zoal wat we meegemaakt
hebben op het eind van de oorlog.
O ja, mijn broer is nog steeds gelukkig ge-
trouwd met zijn schat uit de Peel. Die
heeft er ook een mooie herinnering aan
overgehouden.

Dit was het laatste deel van de feuilleton
‘Oorlogsherinneringen van een binnen-
vaartschipper’.

Tekst: Harry Broekmeulen

Redactie en ontwerp: Sjanneke Broek-
meulen

© 2014 De auteur en Rapenburgboek,
Haarlem

De tekst van dit boek is ook opgenomen
in Ik zou het zo weer doen. Herinneringen
van een binnenvaartschipper, waarin
Harry Broekmeulen (1922) zijn leven vanaf
zijn vroege jeugd in de jaren twintig tot de
jaren tien in deze eeuw beschrijft.
Dit boek (€ 19,50 excl. verzendkosten) kunt
u bestellen via
rapenburgboek@gmail.com

mailto:rapenburgboek@gmail.com
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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 Dordrecht 078-200 33 33
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
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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