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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 14 - 25 juni 2020 - Jaargang 5

Van de bestuurs- en directietafel
Het coronavirus heerst nog alom. Mensen uiten hun
onvrede op het Malieveld in Den Haag. Waarom
pret- en lunaparken wel mogen en de kermis niet,
dat valt niet uit te leggen.
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Kies het juiste reddingsvest voor uw kind
Waar moet je op letten als je voor (kleine) kinderen
een reddingsvest uitkiest? Welke reddingsvest is de
juist voor jouw kind? Laat je goed voorlichten bij de
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keuze van een reddingsvest.

PROTOCOL voor het bezoeken van onze eucharistieviering op zondag 5 juli
U MOET u opgeven als u op 5 juli (en de zondagsmissen daarop) de H. Mis wilt bezoeken. Verder vragen
wij u om het protocol te volgen.
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Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

De wereld wordt nog steeds beheerst door het coronavirus.
Menig deskundige laat horen hoe hij of zij het hele gebeuren
ziet, of er een tweede golf dreigt aan te komen en hoe de
economie reageert.
Ondertussen beginnen steeds meer groepen te reageren op
de door de overheid genomen maatregelen. Men snapt niet
meer dat voor de ene groep er wel mogelijkheden zijn om
open te gaan en voor andere, vergelijkbare groepen, niet.
Dit resulteert in demonstraties. Mensen uiten hun onvrede over
de genomen maatregelen. Waarom in winkelcentra, pret- en
lunaparken en bij de KLM zaken wel mogen en bij de kermis
niet, dat valt niet uit te leggen.

De coronaspoedwet
Er zijn in verband met de coronacrisis veel noodwetjes aangenomen. De regering bereidt een Coronaspoedwet voor die
alle noodwetten ondervangt. Zij wil vaart maken. Maar haastige spoed is zelden goed en zo ook bij het maken van deze
wet. Er blijken toch zwakke schakels in te zitten die om verdere
bestudering vragen. De overheid zou te veel macht in handen
krijgen en de Tweede Kamer die de naleving van de wet moet
kunnen controleren, leek buitenspel gezet te worden. Voorts
zou de wet een wet moeten zijn van tijdelijke aard. Het is niet
de bedoeling dat deze als maar om welke reden dan ook verlengd wordt.
Natuurlijk ligt er een druk op de regering dat deze wet zo snel
mogelijk aangenomen wordt, maar de consequenties moeten
van alle kanten goed onder
de loep genomen worden.
Macht uit handen geven is
een, maar de waarborgen
van een democratisch bestel is twee. Ervaringen in bepaalde landen, o.a.
Hongarije en Polen zijn voorbeelden van hoe het niet
Coronawet uitgesteld
moet.
Stapje voor stapje wordt de intelligente lockdown versoepeld.
Bepaalde stappen zijn niet te volgen. Daarom laten doelgroepen zich zien en horen. Zij voelen zich niet gehoord bij de regering en komen in verzet. Demonstraties op de Maliebaan. Elke
dag worden we er mee geconfronteerd. Komt de regering de
demonstranten tegemoet?
Volgend jaar maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. In
discussies wordt nu al de campagne zichtbaar. Een lichtpunt
moet te zien zijn aan het einde van de hele lange tunnel: Hoop
en perspectief: zeer belangrijk.
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De binnenvaart en cruisevaart ook in
moeilijk vaarwater

Het blijkt dat de cruisevaart en de dagrecreatievaart weer beetje voor beetje uit het dal komen. Dat is
goed. Mensen verheugen zich op een dagje uit of een fijne
vakantie met een passagiersschip
Ze geven extra recreatieve mogelijkheden.

Spandoek op het KSCC Schipperscentrum

De containervaart zo wordt verteld, blijft stabiel. De vervoerstromen vanuit het Verre Oosten zijn nog niet op sterkte. De
tankvaart doet het goed. Dat is wel te hopen. Er worden nog
steeds nieuwe tankschepen gebouwd.
De zorgelijke ontwikkeling op de economie heeft ook een
enorme invloed en grote consequenties op het sociale leven
van de samenleving.
Tegen een stootje
Gelukkig kunnen we tegen een stootje, maar te lang moet het
niet duren. Het voetballen mag in september met publiek beginnen: fantastisch. Maar we hopen dat er ook meer mogelijkheden komen voor de cruisevaart, de
dagjesrecreatieschepen, het circus en de kermis.
Overheid geef de mensen uitzicht en inzicht, geef ze hoop!

Tijdens de kermisdemonstratie van donderdag 11 juni op het
Malieveld in Den Haag, die perfect was georganiseerd, werden diverse toespraken gehouden. Maar concrete voorstellen
kwamen niet aan bod. Juist dat is waarom de mensen demonstreren: ze willen concrete zaken horen, ze willen een bevestiging dat de overheid de boodschap van de demonstratie
begrijpt en ernaar handelt.
De kermis moet eerder open dan 1 september. Een coördinatiewerkgroep van de kermis heeft plannen op tafel gelegd om
deze te realiseren. Het zou al met een proefkermis op 1 juli kunnen. Daarna zou op 15 juli meer kermissen open moeten kunnen, allemaal met handhaving van de maatregelen van het
RIVM.
Voorts doen de exploitanten een dringend beroep op de financiële steunpakketten van de regering. De financiële steun
is brood nodig. Het kermisbedrijf ligt al maanden stil en de vaste lasten gaan door.
Dus het struggle for live.
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VAN DE BESTUURSSchoolreisje in september afgelast
EN DIRECTIETAFEL
Dit nieuws zat al in de lucht. Uiteindelijk heeft

Gerard Valk de coördinator in goed overleg besloten de reis in 2020 annuleren en door te schuiven naar
2021.
Dit is een goed besluit. Een inmiddels traditie geworden schoolreisje met allemaal een kapje voor mond en neus in de bus:
ziet u het al voor u?
De reis, het hotel en alle er bij horende afspraken blijven staan.
Gerard heeft de deelnemers per e-mail geïnformeerd.

allerlei omstandigheden dit punt niet voldoende voorbereid.
Dus verschuift het naar de volgende bestuursvergadering.
Zondag 5 juli: de heilige Mis is weer toegankelijk voor u. Welkom, maar u dient zich wel van tevoren telefonisch (0243777575) of per mail (info@kscc.nl) aan te melden.
Wie komt is van harte welkom, wie het nog niet aandurft: de
heilige Mis wordt via livestream uitgezonden.
Neemt u wel goed notie van het protocol dat is opgesteld. Het
is voor uw en ons aller gezondheid.
Namens de hele crew van het KSCC en de parochie
B.E.M van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Ha
Ha H a
Ha Ha
Bestuursvergadering van het Landelijke
KSCC en de Landelijke Parochie

Ha H
a
MOP

Kees vraagt aan de buschauffeur:
Donderdag 25 juni, bij het verschijnen van deze Christoffel
Nieuwsbrief is er een bestuursvergadering van het Landelijk
KSCC en de Landelijke Parochie. Op de agenda staan de telkens terugkerende zaken, zoals financiën en algemene informatie. Maar ook de werfbeurt van het KSCC-schipperscentrum
in Millingen begin september komt aan de orde.
Ook op de agenda staat de informatie over de livestream van
de heilige Mis en de start van de viering met parochianen en
de daarbij genomen maatregelen. Er staat ook ‘de toekomst
van het KSCC en de parochie ’op de agenda. Helaas is door

“Gaat u misschien ook
naar de dierentuin?”
Buschauffeur:
“Nee, ik moet werken.”

Ha Ha
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Persconferentie premier Rutte woensdag 24 juni 2020
Met aandacht geluisterd en gekeken naar de persconferentie
o.l.v. premier Rutte en minister Hugo de Jong.
De versoepelingen klinken veelbelovend, maar de voorwaarden blokkeren, lijkt mij de uitvoering ervan.
Ja, een kermis is weer mogelijk op voorwaarde dat de 1,5 m in
acht wordt genomen. Dat lijkt een bijna onoplosbaar probleem.
De kermisbranche verkeert in zwaar weer.
Sterkte bij het oplossen van dit immense probleem.

Kermis Mis in Laren
Zondag 12 juli 11.00 uur in Laren op de Brink:
H. Mis in de Poffertjeskraam.

V.l.n.r. Nicole Vermolen, aalmoezenier Bernhard van Welzenes,
Jan Vermolen en bisschop Ad van Luyn.
Allen aanwezig op het kermisprotest op het Malieveld.

Nu er wat ruimte aan de kermis gegeven wordt, zullen wij ook
de traditie van de kermis mis oppakken.
In Laren staan er in de week van 5 – 12 juli vier attracties waarvoor de gemeente toestemming heeft gegeven.
Bij slecht weer wordt de Eucharistieviering met in achtneming
van de RIVM-maatregelen in de poffertjeskraam van Corn. de
Haan en bij mooi weer in het er naast liggende park gehouden.
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Is uw actuele e-mailadres
bij ons bekend?

Schipperscentrum “Het Zuiden” corona-proof
Hallo.
Zie hierboven de foto van de nieuwe 1,5 meter opstelling van
tafels en stoelen in Raamsdonksveer.
Zo kunnen we na 1 juli de deuren weer open zetten.
U bent weer welkom vanaf woensdag 1 juli om te handwerken
of te kaarten.
Vanaf zondag 5 juli beginnen we weer met een H. Mis of
Woord- en Communiedienst.
De bibliotheek is ook weer geopend.
Met vriendelijke groet,
Jos van Dongen
06 - 53 91 01 54
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Binnenvaart wil in aanmerking komen voor schadevergoeding door
COVID-19
Het CBRB, Koninlijke BLN-Schuttevaer (BLN) en de Algemeene Schippers
Vereeniging (ASV) vragen middels een brief (incl. uitgebreide notitie) de
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer om de
vrachtvervoerstak van de binnenvaart in aanmerking te laten komen
voor schadevergoeding door COVID-19.
De economische en maatschappelijke gevolgen door het COVID-19 virus voor de binnenvaartsector zijn groot. Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de
ladingstromen als gevolg van verminderde productie en afname van
overslag in de zeehavens. De vrachtenmarkt is door de coronacrisis ernstig ontwricht en de vrachtprijzen zijn in een vrije val geraakt.
Het kabinet ondersteunt ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke financiële regelingen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de SBI code van een sector op de lijst van getroffen sectoren
te zijn opgenomen. Binnenvaart vrachtvaart, code 5040, is niet opgenomen in deze lijst en dat betekent dat getroffen ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door COVID-19 een fors deel van
hun inkomsten kwijtraken.
De gezamenlijke brancheverenigingen CBRB, BLN en ASV spreken van
rechtsongelijkheid wanneer de binnenvaart niet in de SBI-codelijst opgenomen wordt en vragen de staatssecretaris met klem de code alsnog
toe te voegen aan de lijst van SBI codes van sectoren die in aanmerking
kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade door COVID-19.
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van het Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Het zal velen niet zijn ontgaan dat inmiddels kleine
groepjes kinderen met ouders van uit hun woning op vier
dagen naar keuze de alternatieve avondvierdaagse hebben
gelopen. Via een app(licatie) worden verschillende routes aangereikt en het was en is mogelijk tot 31 augustus 2020 2,5, 5 of 10
kilometer per dag af te leggen.
Omdat grote evenementen voorlopig nog steeds niet worden
toegelaten, ondanks het toenemende aantal demonstraties, zijn
dit jaar ook de grote Vierdaagse wandeltochten zoals die van
Apeldoorn en Nijmegen van de agenda verdwenen. Maar er is
een alternatief en daarover verschijnen hieronder enkele wetenswaardigheden.
Het systeem van de Alternatieve Vierdaagse lijkt op die van de
alternatieve avondvierdaagse, dus wordt er in principe van de
woonplek gelopen. Er zijn echter maar vier dagen beschikbaar:
dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020. Dit is niet geheel
toevallig, het zijn namelijk de dagen die gereserveerd stonden
voor de Nijmeegse Vierdaagse. Het is overigens niet de Stichting
De 4Daagse die achter de organisatie zit en de inschrijving voor
het echte wandelevenement staat volledig los van de Alternatieve Vierdaagse.

Koninklijke Wandel Bond Nederland, Wandel.nl, House of Sports
en het Algemeen Dagblad hebben een hand in de organisatie.
De wandelliefhebber kan kiezen uit vijf afstanden: 10, 20, 30, 40
en 50 km per dag. En inschrijving is mogelijk via ad.nl/vierdaagse.
Na de inschrijving komt er meer informatie over de deelname en
over de nieuwe wandel.nl-app.
Kosten zijn er niet en na een succesvolle afronding van de uitdaging is er een klein aandenken. Er zullen door heel Nederland
heen routes met de gekozen afstand worden aangeboden.

Door de Covid-19 maatregelen wordt niet over het officiële parcours van de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Het zal duidelijk
zijn dat meer dan de oorspronkelijk 47.000 toegelaten wandelaars zich kunnen aanmelden en dat het een eigen wandeltocht
wordt zonder vermaak, zonder rustposten en zonder medische
verzorging. Ook zal er geen bewegwijzering zijn. Aan de gekozen
wandelroutes kan alleen worden voldaan door de speciale app
te installeren en de smartphone is de gids.
Over twee weken volgt er nog meer nieuws over de Alternatieve
Vierdaagse en misschien kan er inschrijvingservaring worden
gedeeld.
Op www.wandel.nl staan heel veel tips over routes in rustige gebieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid uitpakken op het gebied van samen op pad gaan. Het zo veel
mogelijk thuis blijven is moeilijk voort te zetten en, zeker in een
gezonde situatie, moet er worden blijven gewerkt aan een goed
weerstandsvermogen. En daar helpt beweging zeker bij.
Henry Mooren
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Kies het juiste reddingsvest voor uw kind
Waar moet je op letten als je voor (kleine) kinderen een reddingsvest uitkiest? Welke reddingsvest is de juist voor jouw
kind? We kregen een artikel met interessante informatie toegestuurd, waar we onderstaande uit hebben gehaald.
Reddingsvest kinderen
Bij het kiezen van het juiste kinderreddingsvest is het handig als
je meer weet over het gedrag van kinderen in het water in
combinatie met hun anatomie. Vooral voor de allerkleinste kinderen en baby’s zijn er wat zaken om op te letten.

Gedrag in het water
De eerste uitdaging ligt in het feit dat niet alle kinderen zich op
dezelfde manier in het water gedragen en dat het testen met
kinderen voor fabrikanten lastig is. Wanneer kinderen niet aan
water gewend zijn, kunnen ze verkrampen in het water en in
theorie zelfs met reddingsvest aan op hun buik blijven liggen.
Kleine kinderen zijn gewend om automatisch te kruipen en zich
dus op de buik te draaien. In feite werken de kinderen dan onbewust het drijfvermogen van het reddingsvest juist tegen.
Mochten de kinderen bewusteloos zijn, dan worden ze door
het zwemvest namelijk in de rugwaartse positie gedraaid, zodat het hoofd boven water wordt gehouden.
Baby’s en luiers
Bij baby’s en zuigelingen ligt het nog iets anders. Zuigelingen hebben enerzijds een onevenredig groot hoofd,
hierdoor verschuift het zwaartepunt wat de kantel/
keercapaciteit van een reddingsvest negatief
beïnvloed.
Aan de andere kant hebben jonge kinderen een bovengemiddeld percentage lichaamsvet en “lichte
botten” waardoor ze gedeeltelijk zelfs drijfvermogen in
de armen en benen hebben. Ook dit is voor het
keer/kantelvermogen van reddingsvesten nadelig omdat het drijflichaam een nog groter hefboomeffect
dient te creëren om het kind te draaien in de rugwaartse positie. Tot slot dragen jonge kinderen vaak
ook luiers, die ook drijfvermogen bevatten, maar helaas wel op de verkeerde plek. Dit drijfvermogen beïnvloedt het keer/kantelvermogen ook weer negatief.
Lees verder
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Speciaal voor kinderen
De verschillende fabrikanten van reddingsvesten hebben in
hun assortiment diverse reddingsvesten die zijn aangepast aan
de specifieke kenmerken van baby’s en kinderen. Opblaasbare reddingsvesten zijn er vanaf 1,5 of 2 jaar. Voor de allerkleinsten zijn er vast-stof reddingsvesten op de markt. Belangrijk is
het om je te beseffen dat de jongste kinderen veiliger zijn wanneer ze een vast-stof reddingsvest dragen dan wanneer er
géén vest gedragen wordt. Mochten ze te water raken, dan
blijven ze namelijk aan het wateroppervlak en zijn ze zichtbaar
door de felle kleur van het reddingsvest zodat ze snel weer aan
boord gehaald kunnen worden.
Laat je goed voorlichten bij de keuze van een reddingsvest.
Lees ook de brochure van het samenwerkingsverband
‘Varen doe je samen’: ‘Reddingsvest, van levensbelang’.
Goede, veilige vaart!

Binnenvaartmuseum in Dordrecht weer open!
Op zaterdag 6 juni ging het Binnenvaartmuseum weer open.
Op zaterdagen en donderdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Ze
werken volgens de richtlijnen van de RIVM. Bezoekers worden
gevraagd zich strikt aan de aanwijzingen en de looproutes te
houden.
Alleen groepen groter dan drie personen moeten zich aanmelden verder is geen aanmelding nodig. De groepen groter dan
3 personen kunnen alleen op afspraak en afgesproken tijd binnen.
Hiervoor bellen of mailen met coördinator, Jos van Dongen via
adg.van.dongen@home.nl of 06 – 53 91 01 54
Op www.debinnenvaart.nl de website van vereniging De Binnenvaart vindt u alle informatie. Op de website kunt u ook een virtuele rondleiding maken door het museum op de René
Siegfried en Lashbak CGS 6013. Op deze wijze wandelt u door
het Binnenvaartmuseum bijna alsof u er echt doorheen loopt
op uw eigen gekozen snelheid. U mist natuurlijk wel de deskundigheid van een gids en hun lekkere koffie maar u ervaart wel
hoe een daadwerkelijk bezoek aanvoelt.
U bent van harte welkom, fysiek en virtueel.
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Bedankbrief van pastoor Ton van Balveren
Op zondag 23 juni vierde pastoor Ton van Balveren zijn 25-jarig
priesterjubileum. Voor zijn jubileum werd door Gwendy een mooi
hartje geschreven, dat een jaar lang op onze Ingona
familienaamplank heeft gehangen.
En het mag gezegd worden. Ook wij beginnen pastoor Van Balveren
te missen als plaatsvervangend priester.
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Bedankkaartje
De zusters Adrienne, Mathea en
Laetitia hebben
maanden lang in
isolatie geleefd
i.v.m. de coronamaatregelen.
Om hen een hart
onder de riem te
steken heeft Karel
Schreurs, ook namens het KSCC
ieder een mooie
orchidee cadeau
gegeven.

GEBOREN
Op woensdag 10 juni is Thijs Lucas van der Ploeg
geboren. Thijs is het zoontje van Ronald van der
Ploeg en Corine Verberck en broertje van Sanne.
Correspondentieadres: Krabbescheer 9, 6661 LN
Elst.
OVERLEDEN
Op zondag 14 juni is, op de leeftijd van 90 jaar, Truus
Blom – Franssen overleden. Weduwe van Willem Blom.

Hiernaast hun
bedankkaartje.
VERHUISD

Op dinsdag 16 juni is, in de leeftijd van 82 jaar, pater
Jan Vijverberg overleden. Tot priester gewijd op 22 juli
1965. De uitvaart werd in besloten kring gevierd op 23
juni in de St. Dominicuskerk te Nijmegen. Aansluitend
had de begrafenis plaats op het kerkhof van de Dominicanen aan de Willem Schiffstraat te Nijmegen.
JUBILEUM
Op zaterdag 27 juni zijn Henk en Annie Lischer - Verlaan 50 jaar
getrouwd. Wij feliciteren Henk en Annie met hun Gouden Huwelijk.

Harry Broekmeulen is verhuisd naar De Blinkert Afd. Elswout, Rockaertshof 66, 2015 ED Haarlem.
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IN MEMORIAM
Pater Jan Vijverberg
De schippersgemeenschap in Rotterdam heeft vernomen
dat Pater Jan Vijverberg in de nacht van 16 juni is overleden in zijn woonplaats Voorschoten. Vele malen ging Pater Jan Vijverberg voor in de eucharistievieringen aan de
Mauritsweg, in het Rotterdamse Schipperscentrum, en na
de sluiting in de maandelijkse vieringen in huize Antonius.
Pater Jan Vijverberg was een fijne voorganger en een
echte Dominicaan, want preken kon hij als de beste en
soms ook wel wat lang. Maar hier had hij ons zelf voor
gewaarschuwd toen hij gevraagd werd dit te doen. Hij
vertelde dat dit voor een Dominicaan heel 'gewoon' was
en is. De gemeenschap in Rotterdam zal hem gedenken
en hij zal een blijvend plekje in onze harten houden.
Jan Vijverberg werd geboren op 14 september 1937. Hij
deed zijn professie in de Orde der Predikers op 18 september 1959 en werd priester gewijd op 22 juli 1965.
Van 1966 tot 2001 was hij pastoraal actief in Caribisch
Nederland, ruim 35 jaar pastoraal actief op Aruba en Curacao. Na terugkomst ging hij wonen in Rotterdam. Was
parttime pastoor voor de Antilliaans-Arubaanse Gemeenschap Parokia Santa Ana te Amsterdam tot en met 2012.
In 2018 verhuisde hij van Rotterdam naar Huize Bijdorp
in Voorschoten. Hij hield van daaruit contact met onze
Rotterdamse Schippersgemeenschap. En wij wisten dat
hij ziek was, maar altijd krabbelde hij weer op en blijf hij
positief en vol goede humor voorgaan in de maandelijkse
vieringen in Huize Antonius in Roterdam.
In besloten kring werd zijn uitvaart gevierd op 23 juni in
de Sint Dominicuskerk te Nijmegen en aansluitend had
de begrafenis plaats op het kerkhof van de Dominicanen
aan de Willem Schiffstraat Nijmegen. (Karel Schreurs)

Pater Vijverberg bij zijn
60-jarig professiefeest
15 september 2019.
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ZONDAG 28 JUNI 2020
26-6

27-6
28-6
29-6

30-6
JULI
1-7
2-7
3-7
4-7
6-7
7-7
8-7
9-7

10-7

Vivian v/d Wijgaart; Christa Stevens, m/s “Petronella”;
mevr. Marie Mooren-Broekmeulen; Angelo Eleveld;
dhr. Jan de Jong; Yvonne Meering.
Gerda Vermeeren-Dombeek; Bauke Scholten.
Riet Wennekes-Buil, m/s “Laurina”.
Dhr. Sammy Koks; Roxanna Brands, m/s “Christiaan”; Ingrid
van Oyen, v/h “Belvedere”; mevr. Annie Bos-Heijmen;
Jaco Robben; Dennis Peters.
Annie Sep-Tonissen; Rik van Megen.
Ilona van Lammeren.
Michel Hompus; Roland van der Staay; Lucia Zijlmans;
Eline Bosman, m/s ‘Vigila’; Gabriëlla Wams, m/s ‘Erculano’.
Cora Baijens-Bosman.
José Wennekes; Marc van Lent; Elisa Janssen.
Dhr. Ad Rensen; Christiaan Geerts; Sandria Verschuren,
v/h “Bellona-V”
Wim Wanders; Ria Robben-Repkes; Angela van der Staay;
mevr. Annie Lischer; Marc Brinkhoff.
Mevr. Schimmel-Hertz; Gerard jr. Verstappen.
Dhr. Theo Tonissen; Carinda Suykerbuyk; dhr. Piet Schwering;
Demy Janssen; dhr. Johnny Wessels; Ria Martens-Lischer;
Laura Steegmans.
Dhr. Jeroen Leensen; M. Oomens; Ellen Pelser-Froon;
Williane Vissers.

Pater Jan Vijverberg, mw. Truus Blom-Franssen en dhr. Willem Blom,
ouders de Bot-Neff, George de Bot,
mw. Femmy Lagarde-Lenten ms. “Femmy”,
mw. E. van Oijen-Schuldink, dhr. Johan Wennekes, John Wennekes,
dhr. Gerrie van Zoest, mw. J. de Beijer-Franssen, dhr. Chris en
Jetty Brands, dhr. John Janssen sr, ouders Floor – Frans Huibers,
Kruisjes:
John Janssen, Diny van Laak-van Roosmalen en Herman van Laak,
Marietje Boeijmeer-Snijders, Dhr. Jan van der Honing.
Henk en Annie Lischer zijn 27 juni 50 jaar getrouwd.

ZONDAG 5 JULI 2020
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink, Miek Broekmeulen – Tonissen,
Truus en Ben Bluemer – Leensen, dhr. J. Joosten "Constantine",
ouders van der Zande-Kessel, dhr. Piet van Megen, dhr. Tino van Tuijl,
ouders Heijmen-van Ophuizen, Wil de Korte en overleden familie,
Laura Brom, mw. J. Joosten en overledenen uit de fam. Joosten
"Constantine", Patrick Verlaan, v/h ms ‘Francisca’, Nico en Jenny
Verlaan, ouders Bemboom-de Boer.
Bert en Christien van der Donk-Wanders - zijn 7 juli 45 jaar getrouwd.
- Voor de kermis en circus gemeenschap en de cruise vaart.
- Voor de medici, verplegend personeel, de thuiszorg en ziekenzorg.
- En voor de pastoraat zorgenden en het openbaar bestuur.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd.
Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VARENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Pater Kuijs, (kamer 8).
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF,
KASTEELHOF 50, 6651 VB.

* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan de Deo, Afd. De Polder –
kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT
10, 6543 JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Mevr. Betsy Leensen – Huibers.
NIJMEGEN, KWAKKENBERGWEG 64, 6523
MM.
* Dhr. Hans van Zoest in Hoensbroek.
* Mevr. Xenia Scheepbouwer in Frankrijk.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

* Dhr. Hennie v/d Weert in Alphen aan de
Rijn

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN juni/juli 2020

Elke zondag na de live-stream Eucharistieviering telefonisch spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.
Vergadering Nijmeegs Peil met gemeente
Vr. 26 juni
13.00 uur
Nijmegen.
Zo. 28 juni

11.00 uur

Eucharistieviering via livestream. Lees meer
over de livestream op de volgende pagina.

Ma. 29 juni

10.30 uur

Stafvergadering KSCC Nijmegen

11.00 uur
Zo. 5 juli

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Lees meer over het COVID-19 protocol op pagina 19.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.

Na de H. Mis telefonisch spreekuur:
+31(0)6 - 55 35 66 66.
Ma. 6 juli

10.30 uur

Stafvergadering KSCC Nijmegen

Di. 7 juli

19.30 uur

Vergadering Rebo VvE Beheer

Wo. 8 juli
Do. 9 juli

19.00 uur
19.00 uur

Zo. 12 juli

11.00 uur

Alg. ledenvergadering NMG VvE Beheer
Alg. ledenvergadering NMG VvE Beheer
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum en via livestream.

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

KSCC Het Zuiden gaat ook weer beginnen
AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020
Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
Zondag vanaf
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
5 juli
Bibliotheek geopend.

Woensdag
vanaf 1 juli

14.00 uur

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

← terug naar pagina 1
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Op zondag 28 juni is de H. Mis live te volgen via een uitzending op
internet.
De H. Mis begint zoals vertrouwd om 11.00 uur. Vanaf 10.45 uur kunt u
kijken naar drie clips over Kermis, Binnenvaart en Circus.
Om 10.55 uur luidt de kerkklok.
Hieronder staat een code. De code is in blauwe letters en is onderstreept.

https://youtu.be/fqVOeCAkesU
Iets voor 11.00 uur klikt u direct op de code hierboven of u typt de
code direct in Google in. U wordt dan automatisch verbonden met
YouTube, het videoplatform van Google. U hoeft verder niets te
doen.
De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeldscherm.
Wanneer u de uitzending op het hele beeldscherm wilt zien, klik u
rechtsonder in het YouTube beeld op het witte vierkantje.

De video zal nu het hele beeldscherm gebruiken. Druk op Esc wanneer u weer terug wilt naar de vorige situatie.
Heeft u een smart-tv dan kunt u de uitzending ook volgen. Ga naar
de YouTub app en gebruikt bovenstaande blauwe code of nog
makkelijker voer bij het zoekveld KSCC Nijmegen in en u ziet dan alle
uitzendingen van het KSCC staan. Ga dan naar de Heilige mis die u
wilt zien of terugkijken.
De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeldscherm.
Na het einde van de viering stopt de uitzending en kunt u de computer afsluiten.
U wilt de uitzending terugkijken of heeft u de uitzending gemist?
Geen probleem. Klik dan ook op bovenstaande code.
Oudere uitzendingen kunt u terugzien via onze website. Ga naar:
www.kscc.nl/fotovideo/

← terug naar pagina 1
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PROTOCOL voor het bezoeken van onze eucharistieviering op zondag 5 juli
ALLEREERST: BLIJF THUIS EN ZIEK UIT.
Bij verkoudheidsklachten, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of koortsigheid.
AANMELDEN
Het is goed wanneer u zich aanmeldt. Wij willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en we willen niemand teleurstellen. Maar: 60 mensen is de limit.
Aanmelden via e-mail: info@kscc.nl of
telefonisch: +31(0)24 – 377 75 75.
TOILETTEN
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij het gebruik
van de toiletten ontmoedigen. Gebruik ze alleen in noodgevallen!
INGANG
De ingang is bij de achterste deur bij de
kapel/aula.
U wordt geleid door de gang naar de
voordeur. Daar moet u uw handen ontsmetten. Er staat iemand bij het ontsmettingsmateriaal.

NIET MEEZINGEN
Tijdens de viering mag u niet meezingen. Zingen blijkt het virus
sterk te verspreiden. Er is een koortje van 4 personen die achter
het altaar de zang verzorgen.
HEILIGE COMMUNIE
De priester komt bij u langs (er is veel ruimte tussen de rijen stoelen). U kunt zelf een H. Hostie nemen.
COLLECTE
Aan het einde van de viering kunt u via de kapeldeuren naar
huis of naar boord gaan. Er staat bij de uitgang een tafeltje met
daarop een mandje. Daarin kunt u uw collectegeld neerleggen.
NA DE HEILIGE MIS
Na de heilige Mis kunnen wij u helaas geen kopje koffie aanbieden. Dus via de deuren bij de kapel kunt u het centrum verlaten
en wij hopen dat u een fijne zondag hebt.
Wanneer u het nog niet aandurft:
In de maand juli wordt de zondagse viering nog via livestream
uitgezonden.

HANDEN ONTSMETTEN
Nadat u uw handen hebt ontsmet gaat u
naar uw plaats.
Gezinnen en echtparen kunnen naast elkaar.
De kosters zullen u begeleiden.

Bar

Zaal

Altaar

Deur

JASSEN MEENEMEN NAAR UW PLAATS

Kerkdeur

WC

2 ZITPLAATSEN VRIJHOUDEN
Er worden 2 zitplaatsen vrijgehouden. U
kunt op de vrije zitplaatsen uw jas kwijt.

Garderobe WC

WC

Handen
Reinigen

Niet gebruiken

Dubbel deur

Deur

Wandelrichting

Steiger

Brug
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ieders macht valt, zijn wij hen daar enorm dankbaar voor.
Daarom is er ons ook alles aan gelegen om dit najaar een succesvolle editie van Maritime Industry 2020 te organiseren. Gezien ons protocol en actieplan die tot in detail voldoen aan
alle coronamaatregelen, zijn we in staat om professionals meer
dan ooit op een veilige en verantwoorde wijze bij elkaar te
brengen.”

Persbericht

Exposanten en bezoekers spreken vertrouwen uit in Maritime
Industry 2020
GORINCHEM – Beursorganisator Easyfairs is klaar voor Maritime
Industry 2020. De vakbeurs voor de maritieme sector stond in
eerste instantie gepland in mei, maar is vanwege het coronavirus verplaatst naar 13, 14 en 15 oktober 2020. Inmiddels heeft
Easyfairs alle denkbare protocollen klaarstaan om professionals uit de maritieme sector op een veilige en verantwoorde
manier bij elkaar te brengen. “Het vertrouwen en de bereidheid om elkaar weer face-to-face te ontmoeten neemt steeds
meer toe. Dat blijkt ook uit ons onderzoek onder bezoekers van
vakbeurzen waarbij 82 procent aangeeft weer een bezoek
aan de vakbeurs zal brengen en dat men zich hierin gesteund
voelt door de eerder versoepelde coronamaatregelen”, verklaart Bianca van Grinsven namens Maritime Industry.
Van Grinsven: “De verplaatsing van Maritime Industry van mei
naar oktober is succesvol verlopen, met dank aan het begrip,
het geduld en de loyaliteit van onze exposanten, partners en
overige betrokkenen. Ondanks dat de coronasituatie buiten

Om dit te realiseren worden voor bezoekers nader te bepalen
tijdslots geïntroduceerd om de bezoekersaantallen over de
beursdagen te verspreiden. “Deze tijdslots zullen dusdanig ruim
zijn, dat wij hetzelfde aantal bezoekers kunnen verwelkomen
als eerdere edities. Bovendien is er een ruim opgezette in- en
uitgang die separaat van elkaar worden ingericht. Zodra men
binnen is, kan er vrij bewogen worden over de beursvloer. Er
hoeven geen afspraken te worden gemaakt met standhouders en waar nodig zijn gangpaden verbreed naar minimaal
drie meter. Uiteraard hanteren wij op alle plekken op de beursvloer de 1,5 meter-afstand”, legt Van Grinsven uit.

← terug naar pagina 1
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“Ook is er de mogelijkheid om zowel op als buiten de beursvloer in speciale ruimtes met elkaar te netwerken. Verder worden extra hygiënemaatregelen getroffen, waaronder extra
schoonmaak van bijvoorbeeld sanitair en op diverse plekken
zijn desinfectiestations te vinden. De concrete maatregelen
hangen uiteraard af van de overheidsmaatregelen. Die volgen
wij dan ook nauwlettend op en zodra deze definitief zijn, zullen
we die breeduit communiceren”, aldus Van Grinsven.
Een digitale ontwikkeling die ook al voor de uitbraak van Covid-19 gaande was voor Easyfairs beurzen, is het gebruik van
de Smart Badge technologie. Met deze badge kan de bezoeker contactloos informatie op de stands van exposanten scannen, hierdoor wordt het schudden van handen of het uitdelen
van visitekaartjes overbodig. Na afloop van het beursbezoek
ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een overzicht
van alle exposanten die hij of zijn gescand heeft. Voor Maritime Industry wordt deze Smart Badge technologie voor het
eerst geïntroduceerd.

NETWERKOVERZICHT

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.

Maritime Industry is op 13, 14 en 15 oktober 2020 te bezoeken in
Evenementenhal Gorinchem. Voor meer informatie:
www.maritime-industry.nl.

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1
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Driemastschoener OOSTERSCHELDE is van 20 t/m 28 juni te gast in de museumhaven van het Maritiem Museum Rotterdam.
Normaal gesproken reist dit ‘varend monument’ het hele jaar de wereld over: dit is een unieke kans om een kijkje aan boord te nemen.

Privétours aan boord
Vanwege de coronacrisis ligt de Rotterdamse driemaster
OOSTERSCHELDE noodgedwongen stil. Van zaterdag 20 juni
t/m zondag 28 juni is het schip daarom te gast bij het Maritiem
Museum. Bezoekers van het museum krijgen de unieke kans op
een privétour door de bemanning van dit bijzondere schip.
Driemastschoener OOSTERSCHELDE
Sinds 1992 is dit voormalig zeilend vrachtschip weer in de vaart
na een grondige restauratie. Het werd het eerste Nederlandse
zeilschip dat wereldwijd met gasten mocht varen. De
OOSTERSCHELDE maakte tweemaal een reis rond de wereld en
bezocht meer dan vijftig landen op vijf continenten. Het schip
zeilde in tropische streken, maar ook werden meerdere
Lees verder

← terug naar pagina 1
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poolexpedities ondernomen naar Spitsbergen, Antarctica en
South Georgia. Op dit moment wordt ze klaargemaakt voor
een reis naar Kaap Verdië in het najaar van 2020. Stap aan
boord in de Maritiem Museum Haven en maak kennis met de
bemanning en het schip!
Welkom aan boord!
De OOSTERSCHELDE is te bezoeken tijdens de openingstijden
van het museum. De driemaster is uitsluitend te bezoeken met
een entreebewijs van het museum, dat alleen online met te
boeken is via www.maritiemmuseum.nl/tickets. Ook wie een
kortingspas heeft, moet online een starttijd reserveren.

Prettig en veilig museumbezoek
Het Maritiem Museum doet er alles aan om museumbezoek
prettig en veilig te laten verlopen. Dat is goed mogelijk in het
ruim opgezette museum. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen
en er wordt een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd
toegelaten. Ook museumcafé 'Het Lage Licht' is weer open, bij
goed weer mét een terras dat uitkijkt over de museumhaven.

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief
met uw vrienden.

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn herinneringen aan zijn laatste varensjaren op in het boekje ‘Wie schrijft die
blijft’. In de komende maanden publiceren wij zijn relaas in deze feuilleton.
De Rennes had zich prima gehouden.
Zoiets moet je met een snelloper niet
proberen. Dat lukt nooit. Ik had de kap
van het lager eraf geschroefd en zag dat
de krukas helemaal blauw en ingevreten
was. De arme jongen moest eruit. Er was
niets meer mee aan te vangen. We
hadden nu de hele winter de tijd om op
ons gemak er een ander karretje in te
bouwen. Bij mijn neef in de werkplaats
werkt een goede monteur, die al veel
scheepsmotoren hier op de werf
ingebouwd heeft. Hij wilde mij wel komen
helpen. Als hij de oude motor kreeg was
hij dik tevreden. Daar had ik niets op
tegen, want ik wist niet wat ik er nog mee
moest. We hebben een extra kraan
gehuurd om hem aan de wal te krijgen,
zo zwaar was dat apparaat! De tjalk
kwam achter een heel stuk omhoog toen
de motor eruit was. Wat vond ik het
jammer toen hij aan de wal stond. Het
was een klomp ijzer met mooie koperen
leidingen. De monteur stond er
hoofdschuddend bij. Hij vond hem toch
wat te groot om hem bij hem thuis te
zetten. Toen heeft hij hem voor f 750,- aan
een oud ijzerboer verkocht. Ik had hem
aan die goede man gegeven, dus hij kon
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er mee doen wat hij wou. Na wat
rondkijken en informeren kocht ik een
zescilinder Daf van 145 PK, die helemaal
gereviseerd was. Dat was heel wat anders
dan de 45 PK Rennes! Na enkele weken
was hij ingebouwd. Aan de fundering
hoefde niets veranderd te worden. Die
was sterk genoeg. Toen het karretje
eenmaal liep, was ik blij dat die oude
Rennes de geest gegeven had. Wat een
genot! Ik hoefde geen startlucht meer te
pompen. Alleen een druk op de knop en
hij liep. En met minder lawaai. Kortom, het
was een hele verbetering. De
machinekamer leek ook veel ruimer. Het
vrouwtje was ook in haar sas. Ze vond het
ook een hele verbetering.
Het werd een tamelijk strenge winter. We
zaten rondom in het ijs. We gingen iedere
avond naar mijn schoonmoeder. Dat
mens is ook al 85 jaar en ze zit ook maar
moederziel alleen in een groot huis. We
gingen ook op Franse les in het
schipperscentrum. We hadden een leuk
ploegje. We hebben meer flauwekul
gemaakt dan geleerd. Dat had één
voordeel: je hersens hadden niet zo zwaar
te lijden. Die van mij voelde ik kraken als
ze een beetje snelheid gingen maken.
Omdat wij drie weken in Parijs gelegen
hadden, wilden ze daar allemaal het fijne
van weten. Wat we zoal gezien hadden,
vroegen ze. Toen ik vertelde dat we naar
de Folies Bergères waren geweest en ik
die lange dansbenen zo mooi vond,

moesten ze wel lachen. Ja, zei ik, wij kerels
zijn door Moeder Natuur maar karig
bedeeld als je dat gezien hebt. Wij met
onze behaarde bibberkuiten en
klutsknieën. Mijn moeder zei vroeger: al
wat een kerel knapper is dan een aap is
meegenomen. Het is nog waar ook.
Verschillende dames waren het daar niet
mee eens. Maar die moesten volgens mij
hun ogen eens na laten kijken. Maar ja,
over smaak valt niet te twisten.
Als ik 's morgens op de fiets
boodschappen ging halen, ging ook altijd
bij mijn schoonmoeder langs om te
vragen of ze nog iets nodig had. En dat
was gewoonlijk het geval. Toen ze zelf
nog goed ter been was, haalde ze haar
boodschappen in drie verschillende
winkels. De groenten bij een vrouwtje dat
een eigen winkel runde, het vlees bij de
slager en de rest bij Albert Heyn. Maar ze
kon de pot op. Ik haalde alles bij Albert
Heyn. Anders moest ik drie keer in de rij
gaan staan. Tijd was voor mij ook geld, al
stelde dat niet veel meer voor. Bij mijn
neef Frans op kantoor was het altijd
gezellig om eens een praatje te gaan
maken. Bij zijn bedrijf stond een grote
loods met een werkbank en daar mocht
ik gebruik van maken als het nodig was.
De winter was altijd zo om.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK 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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen
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
—-------------------------------------------------------

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

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

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? 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
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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

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------

Christoffel Nieuwsbrief 15 verschijnt op donderdag 9 juli 2020.
Deadline: maandag 6 juli.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
Uitgever/Hoofdredactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.
Directeur LKSCC
en Landelijk Aalmoezenier

Redactie:
B.E.M. Van Welzenes sdb
Tonny van der Veeken
Hans Wester

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

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 Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING:

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Jos van Dongen, Karel Schreurs.

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

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 Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Pastoraat:
Rabobank:

Stg. K.S.W. Nijmegen
NL34 RABO 0135 8743 27

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen. 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

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. 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 aanpassing. 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.

