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Allerzielenviering 2019

Er werd heel veel verdriet gedeeld met elkaar. Voor-
dat de namen van de overledenen werden voorgele-
zen klonk de Last Post op de trompet.
Hartverwarmend.
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Sinterklaasfeest - schoentje zetten

Op zondag 24 november bezoekt de Goedheiligman
ons centrum in de Waalhaven in Nijmegen. Wij nodi-
gen alle kinderen uit om op vrijdag 22 november hun
schoentje te komen zetten.
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De lange reis van Maria naar thuis

Maria is het hart van de kerken in de Middeleeuwen,
het hart van de middeleeuwse christelijke cultuur. In
Utrecht in het Catharijne Convent is een bijzondere
tentoonstelling.
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Novembermaand Allerzielenmaand

Heel veel families hebben gereageerd op de uitnodiging de
Allerzielenviering bij te wonen op zondag 3 november jl. aan
boord van ons KSCC schipperscentrum in Nijmegen.
Er werd heel veel verdriet, maar ook hele mooie herinneringen
gedeeld met elkaar. Voordat de namen van de overledenen
werden voorgelezen klonk de Last Post op de trompet. Het op-
lezen van de namen werd afgewisseld met een couplet van
een mooi lied begeleid door Dinie Jacobs. Kinderen mochten
kaarsjes aansteken. Na de viering ontvingen de families van de
overledenen een kaars en een roos, tekens van liefde, maar
ook een opdracht om het licht van de paaskaars brandend te
houden en door te geven. (Bekijk meer foto’s op p. 10)

Het samenzijn na de viering was hartverwarmend: een bakje
koffie/thee en voor de kinderen een glaasje limonade, en een
lekkere oliebol, geschonken door de familie H. Duyts uit Rumpt.
Veel families hebben een verdrietige periode achter zich. Af-
scheid nemen doet pijn. Maar een Allerzielenviering bevat veel
troost, je bent samen, en samen deel je de boodschap van
hoop dat met de dood niet alles ten einde is, maar een nieuw
begin ontstaat voor jouw dierbare, maar ook voor jou die ach-
ter blijft.
Dank aan allen die aan deze viering en de bijeenkomst daarna
hebben meegewerkt.
Dank aan de familie Duyts voor de oliebollen: ze waren verruk-
kelijk.

7 november feest van st. Willibrord

De ouderen zullen zich nog wel
zich herinneren hoe er vroeger in
de godsdienstles gesproken werd
over st. Willibrord. Hij kwam vanuit
Engeland naar de lage landen
om het evangelie te verkondi-
gen. Veel kerken dragen zijn
naam. Door zijn inzet en met zijn
medebroeders heeft hij ook on-
derwijs en vorming gepromoot
en zo de basis gelegd voor de
christelijke beschaving. In de hui-
dige tijd wordt de aandacht hier-
voor wat weggedrukt. Daarvoor
zijn vele redenen aan te geven.
Het is goed dit steeds onder de
aandacht te brengen.

Aankomst H. Willibrord
in Nederland
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11de van de 11de

11 november: feest van St-Maarten maar ook het
begin van Carnaval. Op zaterdag 9 november is er de

bekende prinsenproclamatie in het Nijmeegse Knotsenburg in
concertgebouw De Vereeniging. Er gonzen diverse namen in
de stad. Zaterdag weten we het.
Op veel scholen wordt het feest van St-Maarten gevierd. Met
lampionnetje trekken de kinderen door het dorp of stad:

Zij zingen:
Sint Maarten. Sint Maarten,
de koeien hebben staarten

De meisjes hebben rokjes aan,
Daar komt st. Martinus aan.

Geef een appel of een peer,
 ik kom het hele jaar niet meer.
Het hele jaar dat duurt zo lang,

tot mijn lichtje branden kan.

Sint Maarten is geboren in Hongarije. Zijn ouders waren Romei-
nen. Hij was in het leger. Hij is bekend omdat hij een arme be-
delaar een stuk van zijn mantel gaf. ’s Nachts droomde hij dat
de arme bedelaar Christus was.

22 november

22 november: feest van st. Caecilia:
patroon van de kerk muziek.
Zij wordt afgebeeld met en harp.
Daarom dragen veel koren, fanfares
en muziekverenigingen de naam: St.
Caecilia.
Op zondag 24 november zullen we
zeker aandacht besteden aan Sint
Caecilia.

H. Caecilia, patrones van muziek,
instrumentenmakers en zangers

LOVT

Vrijdag 15 november houdt het LOVT
haar jaarlijkse ledenvergadering op
het Internaat Prins Hendrik Industrie-
weg 1B te Nieuwegein.

Thema: Gezinsbedrijf? Internaat? Een
veilig thuis. Een heel interessant onder-
werp. Er is nog al wat veranderd in de
afgelopen 25 jaar.
Wij zijn heel blij met de geweldige in-
zet van het bestuur, de medewerkers
van het LOVT. In alle discussies stellen
zij het kind centraal. Met een lunch
wordt de vergadering afgesloten. De-
ze geeft voldoende gelegenheid el-
kaar te ontmoeten.
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Dank aan de vrijwilligers

Avond van dank aan de vrijwilligers in het KSCC en
het Pastoraat

Op vrijdag 22 november zetten bestuur, directie en staf de vrij-
willigers in het zonnetje. Er is een leuk programma opgezet: een
cabaretuitvoering onder leiding van Jan Hoks met medewerking
van leden van zijn ‘gymnastiekclub’. U begrijpt dat wij zeer be-
nieuwd zijn wat zij ons te bieden hebben.
Zoals gebruikelijk wordt er voor een eenvoudige doch voedzame
maaltijd gezorgd. Het wordt weer een gezellige avond waarin be-
stuur, directie en staf de vrijwilligers kunnen ontmoeten.
Op de vrijwilligers draait het hele werk van het KSCC en pasto-
raat, zoals dat gebeurt in het veel parochies en sociale culturele
instellingen. Er wordt door de vrijwilligers veel werk verzet en wij
vinden het gewoon dat het allemaal gebeurt. Maar gewoon is
het niet. Daarom des te meer reden om dank je wel te zetten,
zo’n avond zal de vrijwilligers hopelijk bemoedigen om door te
gaan.
Tientallen vrijwilligers zetten hun schouders onder het sociale, cul-
turele en pastorale werk. Een uitgebreid verslag kunt u te zijner tijd
aantreffen in de Christoffel Nieuwsbrief van 5 december a.s.
De vrijwilligers hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ge-
had.

Sinterklaasfeest

16 november grootse landelijke
intocht van st. Nicolaas met zijn
Pieterbazen in Apeldoorn.
Wij hopen dat de Sint en zijn
knechten zondag 24 november
tijd vrij kan maken om het KSCC
Schipperscentrum te bezoeken
en een leuk woordje over te
hebben voor de kinderen en
hun ouders.
Dit feest moet worden voorbe-
reid. Daarvoor hebben we de
medewerking van de ouders
nodig: Laat de kinderen een mooie tekening maken of een
ander frutseltje. Ook muziek is welkom. De kinderen mogen
een liedje zingen, een muziekinstrumentje mee nemen, een
versje voordragen: allemaal prima. Ouders, opa’s en oma’s
van harte welkom.

Het feest is op zondag 24 november om 12.15
uur. U bent ook om 11.00 uur welkom bij de
heilige Mis. Deze staat in het teken van sint
Nicolaas.

Deel op Facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.
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Bestuursvergaderingen van de regio
stichtingen KSCC en KSW en de landelijke

stichting KSCC en de landelijke parochie.

Dinsdag 5 november jl. vonden deze vergaderingen plaats.
Op de agenda prijken altijd onderwerpen als mededelingen
financiën, personeel etc.
Er is nu ook gekeken en gesproken over de toekomst. Zoals op
de heidag in juni is besproken zullen wij bekijken of de ruimte
van het centrum ingezet kan worden voor activiteiten van de
‘nieuwe buurt’.
Ook de website kwam aan de orde. Deze is na 7 jaar aardig
verouderd en aan vernieuwing toe. Er is gesproken over het
hele scala van social media. Wij willen de hele doelgroep be-
reiken. Dat betekent dat we ook zaken als Facebook, Twitter
en Instagram in relatie tot de website moeten bekijken.
Voor de jongere generatie zijn Facebook, Messenger en In-
stagram de media waarmee gecommuniceerd wordt.
We nemen de tijd om dit allemaal te onderzoeken. Wanneer
jongeren in dit proces mee willen denken: neem contact op
met Tonny van der Veeken.
In de coördinatieraad die maandag 11 november bijeenkomt
wordt dit onderwerp ook besproken.

Van harte een fijn weekend
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

MOP

Een man gaat naar de dokter en zegt: "Dokter,
ik heb een sleutel ingeslikt. Kunt u deze alsje-

blieft uit mijn buik halen?"

De dokter vraagt: "Wanneer heb je het inge-
slikt?"

"Ongeveer 3 jaar geleden."

"Echt waar? Waarom kom je er nu mee?!"

"Nou.... Ik ben mijn reservesleutel kwijt."

Ha Ha HaHa HaHa Ha

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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De foto's zijn gemaakt bij de nationale vergadering van de Frankrijk-Duitse
vriendschapsgroep van de Federatie van Kermisexploitanten in Parijs die is
bijgewoond door aalmoezenier Van Welzenes sdb op 29 oktober 2019.

v.l.n.r. Steve Kayser, aalmoezenier en Bernard Bellanza.

v.l.n.r. Joke Severein, Janny de Vries, Henriette Ropers,
Aalmoezenier, Bernard Bellanza en Randy Perrier.
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Door Hans Jacobs

Op de achtergrond zwaait een wierookvat als een
metronoom de maat. Latijnse gezangen golven op
het tempo heen en weer en bezingen in een vraag
en antwoordspel de liefde van de mens voor God
en Maria en dan weer de liefde van God en Maria
voor de mens.
De prachtige gezangen zijn zacht en zwellen aan
tot ijle muziek.
Kaarsen branden op de achtergrond en midden in
de sacrale ruimte staat Ze: Maria. Op het altaar,
onder de baldakijn. Centraal in de ruimte, net zo
in het middelpunt als Maria de hele
Middeleeuwen is geweest.
Overal: van het noorden tot en met zuiden van
Europa.
En nu in het Museum Catharijne Convent in
Utrecht tijdens de tentoonstelling North & South,
waar deze mystieke sfeer als slot van de
tentoonstelling je omarmt in een indrukwekkende
intimiteit en schoonheid.

Altaar

Een pelgrim kan in Middeleeuwen van het diepe
zuiden van Portugal tot in het hoge noorden van
Noorwegen reizen en overal dezelfde mis volgen,
in kerken dezelfde Middeleeuwse kleuren
bewonderen, dezelfde kunst zien. Een afstand van
ruim 3.000 kilometer.
Overal staat de kerk centraal in de samenleving. In
die kerk is het altaar, de meest heilige plek van de
middeleeuwer. Sinds het Vierde Vaticaans Concilie
van 1215 is alles vanuit Rome geregeld. Dezelfde
mis overal in het Latijn, de gezangen, de rol van
Maria.
Overal: behalve in het midden van Europa. Daar is
in de loop van de Middeleeuwen (ca. 1100-1350)
een witte vlek ontstaan en hebben oorlogen, de
veranderende smaak, de drang tot vernieuwing en
vooral de tentakels van de contrareformatie het
prachtige beeld van de Middeleeuwse kerken
uitgewist, de kerk uitgejaagd.
Het verloren verleden, het gapende

Middeleeuwse gat van Europa, dat met de
tentoonstelling in Utrecht geheeld wordt.

Aanslag

Want gelukkig is de aanslag op de Middeleeuwse
religieuze kunst aan het noorden en het zuiden
van Europa voorbij gegaan. Boven de veilige
fjorden van Noorwegen en achter de hoge bergen
van de Pyreneeën, in Catalonië, is de kunst
bewaard gebleven in vaak kleine en afgelegen
kerken buiten de greep van de beeldenstormers.
Drieduizend kilometer uit elkaar is op twee
Middeleeuwse schilderijen te zien dat er geen
enkel verschil is. De figuren op de schilderijen uit
Noorwegen en Catalonië hebben allebei dezelfde
langgerekte vingers, de roodbruine lokken en
lopen de wenkbrauwen in één lijn door de in de
neus.

Lang wist niemand waar ze thuis hoort: een 800 jaar oud Mariabeeld in Utrecht. Na een lange reis van
3.000 kilometer naar de fjorden in Noorwegen en Catalonië in Spanje viel het kwartje: Maria is het
hart van de kerken in de Middeleeuwen, het hart van de middeleeuwse christelijke cultuur. Over die
lange reis is in Utrecht in het Catharijne convent een tentoonstelling gemaakt. Hans Jacobs ging er kij-
ken en raakte betoverd door de sfeer, de schoonheid en de intimiteit van die middeleeuwse christelij-
ke cultuur, van dat verloren gewaande verleden.

Tentoonstelling North & South in Utrecht vult middeleeuws gat

De lange reis van Maria naar thuis

Lees verder 
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En zo kijkt Maria je met haar
grote ogen ook aan. Een
Mariabeeld van rond 1200, een
van de oudste objecten van het
Museum Catharijne Convent.
Met een kopie op karton van
deze 800 jaar oude Maria zijn
medewerkers van het
Utrechtse museum op reis
gegaan op zoek naar haar
oorspronkelijke thuis
verblijfplaats, waarom stond Ze
daar en waarom is juist Zij
bewaard beleven. In een film
aan het begin van de
tentoonstelling zie je hoe de
Utrechtse Maria perfect past
op het altaar in de 12e -eeuwse
Staafkerk van Hopperstad in
Noorwegen in het hoge
noorden én de 12e -eeuwse
Eglise Saint Vincent in het Catalaanse La Llogonne.  Zo is te zien hoe sterk
de eenheid van de Europese cultuurgeschiedenis tussen noord en zuid is,
ontstaan door de verspreiding van het christendom.

Het is het Utrechtse museum gelukt om topstukken uit die tijd vanuit
Noorwegen bij hoge uitzondering uitgeleend te krijgen net als kostbare
kunstwerken uit Spanje. In Utrecht is te zien hoe het verloren verleden van
de Middeleeuwen weer tot leven is gebracht en hoe centraal Maria in die
de cultuurgeschiedenis is geweest. North & South brengt Europa weer
onder het beschermende baldakijn van het altaar bij Maria bij elkaar.

North & South Museum Catharijne Convent Utrecht is nog te bezoeken tot
en met 26 januari 2020

https://www.catharijneconvent.nl/

https://www.catharijneconvent.nl/
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Op zondag 3 november 2019 stonden we stil bij onze geliefde overlede-
nen tijdens de Allerzielenviering op ons KSCC Parochieschip in Nijmegen.
De dienst was zeer goed bezocht. De muziek werd verzorgd door Dinie
Jacobs (fluit) en Chris Kleinpenning (trompet) die ook de Last Post speel-
de. Na afloop werd zuster Vincentia gefeliciteerd met haar 95ste verjaar-
dag. En iedereen werd getrakteerd op een oliebol, aangeboden door
de familie Duyts.

Foto's: Gerus Brugman, Tonny van der Veeken

Bekijk alle foto’s op de KSCC website.

Allerzielenviering 2019

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Kerkschip “Spes Nostra” - Marchienne-au-Pont (B)

Aalmoezenier Philippe en voornaamste medewerker Jean
De Grauw en met enkele andere leden van het bestuur
hebben besloten alle activiteiten te stoppen op 5 januari
2020. (H. Missen, sacramenten, feesten enz.)
Enkele vrienden van het kerkschip denken er aan om een
A.S.B.L. te stichten en zo het kerkschip over te nemen om er
activiteiten te organiseren en ook dopen of sacramenten
enz.
De aalmoezenier en Jean De Grauw (de eigenaar van het
kerkschip) zijn akkoord.
Het groepje ‘schippers’ komen samen op het kerkschip op
3 november om 10u30. Daar zal de beslissing vallen of de
A.S.B.L. echt gesticht zal worden. Dus een belangrijke ver-
gadering!
PS.: Zij hebben al een naam voor de A.S.B.L. (V.Z.W.): “SPES
NOVA”

Met het gedwongen stoppen van
het kerkschip van Luik en ook geen
aalmoezenier meer in Gent, het
stoppen van de activiteiten in Brug-
ge, is er praktisch alleen nog volledi-
ge activiteit op het kerkschip
‘St. Jozef’ Antwerpen.

Wij mogen echter het vele goede
van de aalmoezeniers diensten
nooit vergeten en ook de vele vrijwil-
ligers overal danken.
Verder nieuws zal ik ten tijde meede-
len.

Pater Jos. Jehaes –
Hoofdaalmoezenier.

Het Kerkschip
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendin-
nen en –vrienden en lezers

van Christoffel Nieuws,

Heel veel bomen en planten nemen
door het jaar heen andere gedaantes

aan, uiteraard gekoppeld aan de jaargetij-
den. Licht, vocht en temperatuur beïnvloe-
den de kleur van het blad, maar ook het al
dan niet vallen er van. Ook het dierenrijk
schakelt in veel gevallen met de wisselin-
gen van de natuur. Dat geeft voor het
beeld en voor de beleving een aparte
aanleiding om die aanpassingen een
plaats te geven. Er zijn mensen die zich ook
richten naar de kracht van de zon, naar de
sterkte van het licht, de koffers pakken en
zich verplaatsen naar een iets meer zuidelijk
gelegen plaats in Europa als september is
overgegaan in oktober.

In de regel zijn mensen honkvast en onder-
gaan de gebruikelijke veranderingen met
de nodige hulpmiddelen, zoals warme kle-
ding als de gemiddelde temperatuur be-
scheiden is, met verwarming van de
woning, met een griepprik, en met een
aangepast programma. Maar het dagritme
wordt zelden gewijzigd, dat heeft o.a. te
maken met werk, met schooltijden en met
de recreatieve invulling. Bij dat laatste hoort
vast en zeker een stevige wandeling of een
leuke fietstocht.

Onlangs werd vernomen dat ongunstige
combinaties van activiteiten kunnen leiden

tot overgewicht. Televisiekijken en eten leidt
af van het nuttigen van een goede en ge-
zonde maaltijd. Een gezond lichaam kan
ook worden verkregen door beweging en
de opbouw of onderhoud van de conditie.
Extra hartslag verhoogt de doorstroming
van het bloed en daarmee de reiniging
van het lichaam. Dus is het beter om geen
winterslaap te houden maar soms de ele-
menten te trotseren en het lichaam de juis-
te verzorging te geven.

Voor de komende twee weken staat de
volgende wandeltocht op de agenda:

10 november
1e Tocht 40e Winterwandelserie in Wijchen
Wsv Paschalis
Afstanden: 5-10-20 km
Startplaats: jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 - 13.00 uur
06-15137440
www.wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voornamelijk)
in Nederland worden gehouden, zoals in
Apeldoorn op 9 en 10 november, in Escha-
ren op 10 november, in Barchem en in Rot-
terdam op 17 november 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
www.wandel.nl


Christoffel Nieuws pagina 13← terug naar pagina 1

OVERLEDEN

Op 22 oktober jl. is, op de leeftijd van 90 jaar, Petrus Johannes
Anthonius (Piet) Vissers overleden. Echtgenoot van Jacqueline
Vissers-Suijkerbuijk v/h Roncalli.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 28 oktober in de
Wilhelminazaal in het Uitvaartcentrum te Dordrecht.
Correspondentieadres: Ringdijk 408, 3331 LK  Zwijndrecht.

Op 24 oktober jl. is, op 65-jarige leeftijd, Antonius
Arnoldus Johannes Maria (Tonny) de Raad
overleden. Echtgenoot van Eugenie de Raad-
Laeijendecker.
De crematieplechtigheid werd op donderdag
31 oktober gehouden in de aula van crematorium
Tussen de Bergen te Roermond.
Correspondentieadres: Stevensweerterweg 1, 6051 GP
Maasbracht.

Op 28 oktober is op 94-jarige leeftijd Erna Maria
Elisabeth (Erny) Hulsman-Tromp overleden. Weduwe
van Tonny Hulsman.
De plechtige uitvaartdienst werd op vrijdag
1 november gehouden in de parochiekerk van de
H. Gertrudis te Maasbracht.
Correspondentieadres: Zuidsingel 6, 6051 CH  Maasbracht.

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

Lieve Mensen,

Heel hartelijk bedankt voor de goede wensen op mijn 95ste verjaardag.
in welke vorm dan ook,kaarten, bloemen en andere praktische KADO's
BEN REUZE VERWEND.

HOPELIJK MAG IK NOG EVEN DOORGAAN.

Er was geen houdbaarheidsdatum bij.
Volgens onze Aalmoezenier kun je gewoon doorgaan,

Een dankbare,

   Zr Vincentia (Bep)

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.
10-11 Deanne Verberck; Rosanne van den Hurk.
11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Anita Brugman Lena Broeders; mevr. Marie Broekmeulen;
13-11 Guillaume Lischer; mevr. Carolien Meeuwsen-van Kaam;
 Romique Kropman; Theo de Goey, m/s "Maasvallei";

Wiebe Peters; mevr. Lenie Buil; Flora Stevens;
Floor Verberck.

14-11 Dhr. Mr. Drs. Th. Wijte, landelijk voorzitter KSCC/KSW.
15-11 Dhr. Jan Peters; Frank Bos; Mary Scholten; Loena Berkers;
 Wesley Scholting.
16-11 Hubert Martens; Roland Hof; Elman Schelphof; Ester Strijp;
 Ernest Roza.
17-11 Dennis Kruyt, v/h ms “Cinderella”; Danique Cremers.
18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.
19-11 Dhr. Jos Geutjes; Richard Mooren, m/s Spes Nova;

Dingeman van IJzerlooij.
20-11 Antoinette van der Klocht-van Ommen.
21-11 Mevr. Mildred de Vries; Michelle van Gils, m/s ‘Rodeo’;
 dhr. Ad Suykerbuyk; Gonnie Lenten; Peter Beyer.
22-11 Mevr. Marina Vermaas-v/d Giessen; Stan Schoenmakers;
 dhr. W. de Beyer uit Oosterbeek; Leanne van de Wielen;
 Rik van Toor, m/s ‘Enigma’, dhr. Peter Beyer.
23-11 Bianca Poppelier-Janssen; Klaas Bouman; Pieter Rikken;
 Elsje Mulders; Beau van der Neut.

ZONDAG 10 NOVEMBER 2019

Dhr. Tonny de Raad,
Mevr. Erny Hulsman-Tromp en dhr. Tonny Hulsman,
Mevr. Netty Strik-Kampschreur,
ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
Mw. L. Wigman-Hilden "Drie Gezusters",
broeder Audifax, Bert (Hubertus Jozef van Rijn),
ouders Heijmen-van Ophuizen,
ouders Timmermans-Webbe,
ouders van Gils-Luijer en T. van Gils,
mw. A. Schüttler-van Wijck "Wormatia",
dhr. Pol Klee, mw. Anita Martens-van Wijk.

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019

Fam. Joosten v/h ms. Constatine,
ouders Pruyn-Burgers v/h ms. Mego,
dhr. Leon Leijten,
dhr. H. van der Donk "Amice III",
dhr. Peter de Louw,
dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier,
dhr. Bertus Kerkhof, ouders Graat-Lutgens.
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* Mevr. Elly Lischer-Coenen.
HOOGMEER 2014, 6605 CB  WIJCHEN.
* Mevr. Claartje Kersten - de Jong.
NIJMEGEN, BREEHOFSTRAAT 44, 6542 RB.
* Dhr. Johann Zenniker,
BG Klinikum Hamburg.
DUITSLAND, BERGEDORFER STRASSE 10,
21033 HAMBURG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd.
Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE
VARENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Pe-
ter”.
DORDRECHT, VAN EESTERENPLEIN 296,
3315 KX.
* Dhr. Frans Dirkse, (Afdeling Leuvehaven,
huiskamer kamer 44).
ROTTERDAM, HUIZE HANNIE DEKHUIJZEN,
CARNISSEDREEF 280, 3084 NN.
* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Dhr. George de Bot. (Lobede:   locatie
Dijkzicht).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CB.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, HUIZE THUVINE, THUVINEPARK 126 /
6, 6921 AR.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.

* Mevr. Thérèse van Neijenhoff-Timmer-
mans
De Zorggroep, Kruisweg 29, 6051 HL
MAASBRACHT.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEEL-
HOF, KASTEELHOF 50, 6651 VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104
HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann,
Gasthuis St. Jan de Deo.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLI-
BRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Dhr. Hennes Lütjens, ziekenhuis in Sittard.
SITTARD, ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM,
DR. H. VAN DER HOFFPLEIN 1, 6162 BG.
* Dhr. Johan van Heuven.
THUIS ZIEK.
Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.

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 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.

Di. 12-11 18.00 uur Vrijwilligersavond.

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

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. 29-11 19.30 uur Gezellige vrijdagavond
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Do. 14-11 13.30 uur Kaartmiddag. Deelname € 3,- incl. koffie en
thee.

Di. 19-11 13.30 uur Binnenvaartsoos. Modelbouw op de soos.

Do. 28-11 13.30 uur Kaartmiddag. Deelname € 3,- incl. koffie en
thee.

Di. 3-12 13.30 uur Binnenvaartsoos.
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

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

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 28-11 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

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
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INSCHRIJFFORMULIER uiterlijk vóór 15 november opgeven

Sinterklaas op het KSCC Nijmegen

Als u wilt dat uw kind bij Sinterklaas mag komen, dan is
het fijn als we iets meer weten van uw kind. U kunt daar-
voor een formulier invullen. Deze ligt voor u klaar bij de
ingang van ons centrum. U mag de gegevens ook naar
ons e-mailen. Stuur een e-mail naar info@kscc.nl en geef
ons de volgende gegevens voor zover ze van toepassing
zijn:

Voor- en achternaam:…
Naam van het schip/kermisattractie/circustent:…
Leeftijd:…
Naam van de school en/of groep:…
Naam internaat/kleuter aan boord:…

Kan erg goed:…
Verdiend een pluim voor:…
Wat kan wel wat beter/mag wat beter:…
Eventuele overige opmerkingen:…

EN GEEF AAN OF UW KIND WEL OF NIET EEN LIEDJE WIL
ZINGEN VOOR SINTERKLAAS.

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN november 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 15.30 uur
19.00 uur

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

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Za. 9-11 13.00 uur Inzegening ms Lacoruna van de familie
Vleminckx.

Vr. 15-11 10.00 uur
LOVT jaarvergadering met thema: Gezinsbe-
drijf? Internaat? Op het Pr. Hendrik Internaat
aan de Industrieweg 1B, Nieuwegein

Za. 16-11 10.30 uur Reünie van de PWA-vaarvakantie vrijwilligers.
12.00 uur Aankomst van Sinterklaas in Apeldoorn. Hij

komt deze keer per stoomtrein.
Do. 21-11 16.30 uur Inzegening van het schip ‘Diamant’ bij de

Ark, Siberiastraat in Antwerpen.
Vr. 22-11 10.00 -

17.00 uur
Kinderen mogen hun schoentje komen zet-
ten a/b van het Schipperscentrum.

Zo. 24-11 12.15 uur Aankomst van de Sint in de Waalhaven in
Nijmegen.

Noteer alvast in uw agenda:
Wo. 11-12 9.00 uur KSCC kerstdagtocht naar Essen.
Do. 19-12 13.30 uur Crea-Doe. Kerststukjes maken met Yvonne.
Vr. 20 -12 13.00 uur Kerststukjes maken voor de KSCC kerstmarkt.
Zo. 22-12 12.15 uur Kerstmarkt op ons centrum.
Ma. 23-12 9.00 uur Cuore - BHV-cursus voor de binnenvaart op

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

Noteer alvast in uw agenda:
Vrijdag 13 december 2019

Algemene Ledenvergadering CBRB

mailto:info@kscc.nl


Christoffel Nieuws pagina 19← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 20← terug naar pagina 1

Zoals op alle scholen in Nederland is er ook bij de Rijdende School een
Medezeggenschapsraad. Onze raad bestaat uit 5 medewerkers van de
Rijdende School en 5 ouders van kermis en circusleerlingen.
Door vertrek van 2 leden zijn wij op zoek naar:

2 ouders van circus- of kermisleerlingen om de MR te
versterken

Wie zijn wij?
v.l.n.r.: Jan Willem de Vries, Ab Schuurman, Gerda Beuckens, Christine van
Genderen, Arine van Ekeris
Edwin Tieken, Rachel van Meetelen en Rebecca Moonen

Wat doen we?
De Medezeggenschapsraad praat en denkt mee over het beleid van de
school. Dat betekent veel stukken lezen die de directeur schrijft en dan samen
besluiten of we vinden dat het goede ideeën zijn.
De ouders hebben op sommige zaken (zoals bijvoorbeeld schooltijden, de
schoolgids, privacy beleid) instemmingsbevoegdheid. Het gaat vooral over
beleidzaken, de grote lijnen. Als hierin dingen veranderen, moet de MR hier-
mee instemmen voordat het veranderd kan worden. De ouders kunnen ook
zaken inbrengen die op de kermissen spelen.
De personeelsafvaardiging praat mee over formatie, taakbeleid, gezond werk-
klimaat enzovoort.
Bijna elk jaar volgen we samen een MR cursus om ons werk nog beter te kun-
nen doen.
We vergaderen een paar keer per jaar gezamenlijk, vooral in de winterperio-
de. We proberen ook tijdens het reisseizoen elkaar een keer te treffen op een
grotere kermis. We worden geïnformeerd en gepolst, we spreken met de di-
recteur en hebben 2 keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

Ons jaarverslag staat op de website van de Rijdende School.

Als u denkt, dat lijkt me wel wat, geeft u zich dan op bij één van de MR leden
of via ons mailadres.

We hopen eind november een verkiezing te kunnen organiseren, dus geeft u
zich voor 18 november a.s. op? Dan kan bij een van de leden of via
mr@rijdendeschool.nl

Heeft u vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met de voorzitter van
de MR, Arine van Ekeris. Telefoonnummer: 06 52 366 696 of mail naar:
mr@rijdendeschool.nl

mailto:mr@rijdendeschool.nl
mailto:mr@rijdendeschool.nl
mailto:mr@rijdendeschool.nl
mailto:mr@rijdendeschool.nl
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De Interceptor van The Ocean Cleanup

Bekijk hieronder de video over de nieuwste uitvinding van The Ocean
Cleanup (cleanup betekent schoonmaak of sanering), de Nederland-
se non-profit organisatie die geavanceerde technologieën ontwikkelt
om de oceanen van de wereld van plastic te ontdoen.
Ruim vier jaar werkten Boyan Slat en zijn team in het geheim aan de
ontwikkeling van deze nieuwe installatie, die ontworpen is om plastic
uit rivieren te verwijderen. Na onderzoek van The Ocean Cleanup, blijkt
dat 1000 rivieren wereldwijd verantwoordelijk zijn voor maar liefst 80%
van het plastic dat jaarlijks de oceaan inspoelt.
Door het plastic probleem bij de bron aan te pakken, vóór het de oce-
anen bereikt, werkt The Ocean Cleanup verder aan de missie om in
2040 het plastic in de oceanen voor 90% te hebben verwijderd. De ‘In-
terceptor’ ligt verankerd in een rivier en haalt met een transportband
afval naar binnen waar het in één van zes containers wordt gestort,
die een gezamenlijke capaciteit van 50 m3 hebben. Het plastic wordt
door de stroming via een barrière naar de installatie geleid.
De installatie is aangedreven door zonne-energie en kan 50- tot 100
duizend kilo plastic per dag vangen.

Bekijk de Interceptor in actie in Maleisië (duurt ong. 5,5 min.). ↓

https://youtu.be/EkQLwcYhBu4
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Feestelijke opening tweede studio Radio Maria

Radio Maria Nederland heeft zaterdag 26 oktober op het Dioce-
saan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo haar tweede
studio feestelijk geopend en laten inzegenen. Mgr. Hendriks ver-
zorgde de inwijding in het bijzijn van ruim honderdvijftig geïnteres-
seerden.

De onthulling van het nieuwe naambord én de opening van de
studio zelf gebeurden door Raffaele Galati, Europees Coördinator
voor de Wereldfamilie van Radio Maria, die hiervoor speciaal uit
Italië was overgekomen.

Monseigneur Jan Hendriks was hoofdcelebrant bij de Eucharistie-
viering waarmee de feestelijke middag begon.

De vele geïnteresseerden die speciaal naar Heiloo waren geko-
men verzamelden zich voor de onthulling van het naambord bij
de toegang van het terrein. Vanwege de grote opkomst verliep
het bezoeken van de nieuwe studio gefaseerd. De middag werd
gecomplementeerd met een gezellige lunch, gebed, zang én de
toespraken van voorzitter Ger Zimmermann, Raffaele Galati, rec-
tor Jeroen de Wit en Herbert Visser van 100% NL.

Naast de hoofdstudio in ’s-Hertogenbosch is er nu een tweede
studio in het Julianaklooster in Heiloo. In deze studio worden op-
names of live uitzendingen gemaakt die via de hoofdstudio in
Den Bosch worden uitgezonden.

Info: www.radiomaria.nl

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.

www.radiomaria.nl
www.radiomaria.nl
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Er zijn nog maar een

paar plaatsen vrij!

KSCC KERSTDAGTOCHT NAAR ESSEN

We gaan op woensdag 11 december
naar de Kerstmarkt in Essen. We
vertrekken om 9.00 uur vanaf het KSCC
Schipperscentrum Nijmegen.

De terugreis is om 18.00 uur uit Essen
naar Nijmegen.

We zijn dan rond 20.00 uur weer terug.
De kosten voor deze kerstdagtocht naar Essen zijn € 21,- per
persoon inclusief groepsverzekering.

U kunt zich aanmelden voor deze dagtocht bij Cora
Peperkamp (06-54 97 10 16) of via het KSCC (024-377 75 75).

Willen de mensen die meegaan met deze kerstdagtocht
contant betalen aan Cora of het bedrag in een gesloten
enveloppe afgeven op het centrum.

De GROTE CLUBACTIE 2019 loopt nog

De GROTE CLUBACTIE loopt nog tot 10 december.
Mensen uit de Binnenvaart, kermiswereld en circuswe-
reld gaan ook dit jaar weer zo veel mogelijk loten verko-
pen. Ieder lot kost € 3,00 en € 2,40 is gegarandeerd voor ons goed
doel. Wij hebben deze keer de ziekenvaartocht met de PRINS WIL-
LEM ALEXANDER 2020 als doel bestempeld. Deze vaartocht is voor
zieken en eenzamen uit onze wereld en alle financiële hulp hier-
voor is welkom. Allemaal samen proberen wij dit jaar weer 1.500
loten te verkopen.

Superlot
Ook dit jaar willen wij weer zogenaamde superloten verkopen.
Wat is een SUPERLOT?  Eigenlijk een lot van € 150,00 of te wel vijftig
loten. De koper ontvangt na aankoop een symbolisch SUPERLOT,
plus 50 papieren loten.

Mensen, die loten kopen, maken kans op mooie prijzen. Zoals een
hoofdprijs van €100.000,- een auto, reischeques en fietsen. De trek-
king van de GROTE CLUBACTIE vindt plaats op 11 december 2019.
Vanaf 12 december staat de trekkingslijst op de website van de
organisatie (www.clubactie.nl).

Hieronder de namen van mensen waar u terecht kunt om loten te
kopen:

Ria Lentjes in Nijmegen 024-3777575
Jos van Dongen Het Zuiden 06-53910154 of 0162-314569

Jeanneke Wijnen in Zwijndrecht 078-6121666
Toos Steffan mail toos@steffann.nl

Karel Schreurs 06-20406872 of mail k.schreurs@kscc.nl

Het zou mooi zijn als wij u op 10 december kunnen vertellen dat
ook dit jaar deze actie voor ons geslaagd is en alle loten verkocht
zijn. Of nog mooier, als wij kunnen vertellen dat er dit jaar door ons
een nieuw record aantal loten verkocht is. U helpt ons toch ook
mee!

Kerstmarkt Essen 2018

www.clubactie.nl
mailto:toos@steffann.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
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KERSTSTUKJES MAKEN KERSTMARKT 2019

Kerststukjes maken voor de
K.S.C.C. Nijmegen Kerstmarkt.
Iedereen is van harte welkom
op vrijdag 20 december 2019
vanaf ± 14:00 uur aan boord
van ons KSCC Schipperscen-
trum Nijmegen om zijn/haar
groene vingers te activeren
voor het maken van kerststuk-
jes voor de K.S.C.C. Kerst-
markt.

KERST 2019

KERSTMARKT ZONDAG 22 DECEMBER 2019

Op zondag 22 december 2019 wordt weer de traditionele
K.S.C.C. kerstmarkt gehouden op ons K.S.C.C. SchippersCen-
trum.
Men kan een tafel huren voor €. 5,00.
Voor het huren van de tafels kunt u bellen naar het K.S.C.C. en
vragen naar Ria Lentjes, Tel. 024 – 377 75 75.

De tafels worden leeg geleverd zodat men zelf de tafels kan
aankleden en versieren. Indien nodig is er stroom aanwezig.

Opbouw op zaterdag 21 december 2019 van 11.00 tot 13.00
uur en zondag 22 december van 9.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur.
Tijdens de Heilige Mis wordt er niet opgebouwd en niets ver-
kocht. De kerstmarkt begint rond 12.10 uur (direct na de Mis)
en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

UW KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

Ook dit jaar willen wij u weer de mogelijkheid bieden om
uw kerst- en nieuwjaarswensen via het Christoffel Nieuws
Kerstspecial (uitgave donderdag 19 december) kenbaar
te maken, want iemand vergeten kan heel vervelend zijn.

Voor slechts € 10,00 (voor het goede doel) is het mogelijk
om uw wens kenbaar te maken, hetzij per mail:
info@kscc.nl of  p.vancleef@kscc.nl of
telefonisch 024 – 377 75 75.

Opgave wensen kan tot uiterlijk maandag 16 december

mailto:info@kscc.nl
mailto:p.vancleef@kscc.nl
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.

We zijn, na nog een paar dagen Parijs,
teruggevaren over de Franse Samber.
Maar eerst nog over 70 km Seine tot Con-
flans. In Conflans liggen veel spitsen stil.
De oud- schippers blijven er op wonen tot
ze doodgaan. Een woning aan de wal is
te duur. Als ze de spits kwijt willen, moet hij
naar de sloop en dat brengt niet veel op.
Op zaterdag is daar altijd een grote markt
langs de waterkant. Heel gezellig. Na
Conflans draaien we naar rechts en ko-
men we op de rivier de Oise. Na 100 km
arriveren we in Compiegne, ook een klein
schippersplaatsje. De sluizen op de Oise
zijn, volgens mij, zo'n 120 meter lang en
ook flink breed. Dat vaart veel gemakkelij-
ker dan die 38 meter sluisjes, maar op de
Franse Samber worden het toch weer 38
meter sluisjes. We zijn nu zo in Charleroi en
op 30 september zijn we al weer in Na-
men. Daar zijn we een paar dagen blijven
liggen, want het is nog steeds mooi weer.
De buitenverf van de tjalk is flink bescha-
digd door het schaven langs de balken in
de tunnels. Na Namen zijn we doorgeva-
ren naar Maastricht, waar we ook een
week zijn gebleven. Maastricht blijft altijd
leuk. Toen ging het op huis aan naar Born,
waar we verschillende broers en zussen
hebben bezocht die daar in de buurt wo-

nen. Ook mijn ouders hebben daar 30
jaar gewoond. 30 november legden we
aan in onze thuishaven Nijmegen en be-
gon onze winterslaap. We hebben heel
wat kilometers gemaakt deze zomer. Via
Drenthe naar Parijs en terug was een lan-
ge en leuke tocht. We hebben veel ge-
zien en gemerkt dat het leven op de tjalk
heel goed beviel.

Zomertocht 1982

Waar deze reis naar toe gaat weten we
nog niet. We zullen wel zien. Mijn schoon-
moeder gaat ook een reisje mee. De eer-
ste dag varen we naar Heusden en
daarna naar Gorinchem. We vonden het
wel leuk om eens een stukje op de Linge
te varen, want daar waren we nog nooit
geweest. Zo zijn we dus naar Asperen ge-
varen, net voorbij Leerdam. Met de fiets
zijn we toen Leerdam gaan bekijken. Om-
dat er in Den Haag een botenshow was,
zijn we via Gouda, over Leidschendam
naar Den Haag gevaren, Waar we in de
Laakhaven gingen liggen. We hadden
prachtig weer en oma genoot met volle
teugen. De botenshow was niet groot en
er was genoeg tijd om Den Haag te gaan
bekijken. Daar waren we in jaren niet ge-
weest, maar alles lag nog zo'n beetje op
dezelfde plaats. De volgende dag ver-
trokken we naar Rotterdam. Een broer
van mijn schoonmoeder woont daar op
een woonark. Hij heeft er een klein jachtje
naast liggen en dat was wel gemakkelijk.

Hij kwam met dat bootje telkens naar ons
toe, omdat wij daar niet konden komen
met de tjalk, vanwege een paar lage
bruggen. We zijn net voor de spoorbrug in
Spangen aan de kade gaan liggen. Onze
oom was een vroege vogel, want hij lag 's
morgens om zeven uur al met zijn bootje
bij ons opzij. Dan kwam hij oma en Miek
ophalen om samen naar de wekelijkse
markt te gaan. Oma wordt dit jaar 82 en is
nog goed bij de tijd. Die vinnige wijfjes
worden altijd oud. Vrouwtjes die twee
kruisen in de broek hebben worden wel
honderd, zei ik laatst tegen een goede
bekende. Dan wordt die van mij wel
tweehonderd, was het antwoord. Dat hij
thuis niets te vertellen had deerde hem
niet. Hij kon er wel mee lachen.

Nadat we Rotterdam weer eens hele-
maal bekeken hadden, trokken we naar
Dordrecht. Daar hebben we broers,
schoonzusters, zusters, zwagers, ooms en
tantes en neven en nichten wonen. In de
Kuipershaven lig je mooi vlakbij het stads-
centrum. Toen de hele familie aan boord
was geweest en wij bij hen ook op bezoek
waren geweest, zijn we weer uit Dordt
weggevaren. Mijn schoonmoeder was
weer terug naar Nijmegen. Miek had heel
wat kopjes thee gezet en koekjes rondge-
deeld. Ze was wel aan wat rust toe.

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 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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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

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

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.W.S. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
   Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester  Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

Zieken begeleiding
 +31 (0)24 – 323 45 68

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 24 verschijnt op donderdag 21 november 2019.
Deadline: maandag 18 november.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen,

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christof-
fel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Chris-
toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-
geleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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